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RESUMO 

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar as competências gerenciais requeridas por 

empresários da Região Leste do Estado de Mato Grosso comparando com aquelas 

desenvolvidas pelos Egressos do Curso de Administração da FACISA. Foi escolhida para a 

aplicação das pesquisas a cidade de Barra do Garças – Mato Grosso por ser a sede da Região 

Leste onde há maior concentração das unidades empresariais de micro e pequeno portes e 

também onde se encontram a maior parte dos egressos. Os procedimentos metodológicos 

utilizados foram, além da pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e a pesquisa de 

campo quantitativa com aplicação de dois questionários: um direcionado aos empresários e 

outro aos egressos para averiguar a compatibilidade do elenco de competências requeridas. Os 

questionários foram encaminhados por correio eletrônico ou por meio impresso e foram 

respondidos por 375 micros e pequenos empresários e 92 egressos. O modelo teórico utilizado 

contém uma lista de 22 competências gerenciais necessárias e essenciais para o exercício da 

profissão de administrador. A principal constatação a que se chegou foi a de que todas as 

competências apresentadas são muito requeridas pelos empresários. Os pontos de 

convergência encontrados estão no alinhamento das competências “conhecer o negócio da 

empresa (serviços, produtos); saber trabalhar em equipe e motivá-las e ser facilitador da 

interação entre as pessoas”, apontando que essas competências são desenvolvidas no Curso de 

Administração no mesmo nível e grau em que são requeridas pelos empresários aos 

administradores. Dois pontos de divergência foram localizados; um deles caracterizado pelas 

competências mais desenvolvidas no Curso do que requeridas pelos empresários, quais sejam: 

“manter bom relacionamento interpessoal e empatia; compartilhar conhecimentos; possuir 

flexibilidade; possuir conhecimentos de informática e automação; ter capacidade de liderança: 

unir os esforços grupais, a fim de atingir objetivos da empresa”. O outro ponto de divergência 

está nas competências mais requeridas que desenvolvidas “tomar decisões: identificar 

problemas e propor/implementar soluções; possuir capacidade de trabalhar sob pressão 

(prazos e metas) e ter autocontrole em situações de tensão”. Foi possível concluir que há 

necessidade de melhoria das relações entre micro e pequenas empresas e instituições de 

ensino superior para diminuir as divergências e aumentar o alinhamento das competências 

gerenciais analisadas. 

PALAVRAS-CHAVE: Competências gerenciais. Competências do administrador. Micro e 

pequenas empresas. Egressos de Administração.



 

ABSTRACT 

This work aimed to evaluate the managerial competencies required by employers in the 

eastern region of the State of Mato Grosso – Brazil and compares them with those developed 

by graduates of the Administration Course in the Faculties of Law and Social Sciences 

Applied of the Araguaia. The scenario chosen for the application of questionnaires was the 

city of  Barra do Garças – Mato Grosso, to be the headquarters of this region, where there is a 

higher concentration of the business units of micros and small employers are also where most 

graduates. The methodological procedures which were used, in addition to the literature of 

documentary study and field research with quantitative application of two questionnaires: one 

directed to entrepreneurs and other graduates to check the compatibility of the cast of skills. 

The questionnaires were sent by electronic mail or simple mail printed and was answered by 

375 micro and small businesses and 92 graduates. The theoretical model used in the research, 

contains a list of 22 management required and essential competencies to the profession 

administrator. The main finding that was observed was that all skills are presented in high 

demand by employers. The points of divergence and convergence are found in the alignment 

of skills are: Knowing the company's business (services, products); Learn teamwork and 

motivate them and be a facilitator of interaction between people, pointing out that are 

developed in the administration course at the same level and the degree to which employers 

are required by administrators. Two points of divergence were located, one characterized by 

more developed skills in the course of that required by entrepreneurs namely: Maintaining 

Good Interpersonal Relationship and Empathy; Share Knowledge; Owning Flexibility; 

Possess Knowledge of Information Systems Management; Tue Leadership Skills: unite group 

efforts in order to achieve goals company. The another point of divergence is the most 

required skills that developed: Making decisions - identify problems and propose / implement 

solutions; Possess ability to work under pressure (deadlines and goals) and have control of 

himself in the stress situations. It was concluded that there is need to improve the relations hip 

between micro and small businesses with higher education institutions to with objective 

reduce differences and increase the alignment of managerial competencies analyzed. 

 

KEY-WORDS: managerial competencies required, employers, micro and small companies, 

graduates of the administration course. 
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo apresenta uma comparação entre as competências gerenciais requeridas 

pelos empresários de Micro e Pequenas Empresas (MPEs) do Leste Mato-grossense e as 

desenvolvidas por egressos de Curso de Administração. 

Considera-se o estudo relevante pelo fato de que as transformações de ordem econômica, 

social e tecnológica que a sociedade vem passando, e a crescente cobrança por produtividade 

e inovação organizacional, têm implicações quase que instantâneas na configuração do 

trabalho, do trabalhador e da competitividade organizacional (DUTRA; FLEURY; RUAS, 

2010). 

As transformações anteriormente delineadas vêm sendo acompanhadas há décadas, a partir da 

administração científica de Taylor, por estudiosos de Gestão Empresarial. Os impactos que 

causam nas organizações e nos trabalhadores são analisados como forma de alcançar a 

sobrevivência, a competitividade e a lucratividade em um mercado altamente mutável e 

concorrido. Em decorrência, surgiu, na década de 1970, a proposta de uma nova metodologia 

de Gestão de Pessoas: a Gestão por Competências, baseada na articulação entre estratégia 

empresarial e as competências dos indivíduos dada a importância de definir as competências 

organizacionais e as profissionais compatíveis.  Tais constatações aqui expostas encontram 

apoio nos estudos de Ulrich, Smallwood e Sweerman (1953), Zarifian (2001), Fleury & 

Fleury (2001, 2004), Dutra (2004), Le Boterf (2007), Ruas (2008) e Dutra, Fleury e Ruas 

(2010). 

O cenário descrito afeta cada vez mais o ambiente de negócios e torna a gestão de pessoas 

muito mais desafiadora, principalmente no ambiente das MPEs. São fatores de sobrevivência 

nesse ambiente a busca constante por formas mais adequadas de mapeamento, 

desenvolvimento e ajuste das competências gerenciais e individuais com as organizacionais, 

bem como das formas de desenvolvê-las. A sistematização desses fatores constitui um pilar 

para a sustentabilidade das empresas e para o denominado processo de aprendizagem 

organizacional, cuja base, segundo Antonello (2005, p.12), é o “estímulo do intercambio de 

informações e conhecimento entre pessoas.” 
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O ato de gerir representa o enfrentamento de situações adversas e desafiadoras que exige do 

profissional um conjunto de características que atenda ao mercado e ao ambiente profissional 

em que está inserido. Segundo Amatucci (2007), essa orientação está presente nos currículos 

dos Cursos de Administração que devem propiciar ao estudante generalidade, especialidade e 

empregabilidade. Porém, quanto à tarefa de gestão em empresas de micro e pequeno portes, as 

situações citadas podem ser potencializadas pela relativa fragilidade estrutural, financeira e 

econômica, requerendo dos recém-administradores habilidades mais específicas.   

A respeito das competências exigidas aos administradores em termos gerais, Soalheiro (2007, 

p. 13) afirma que o “avanço da competitividade no mundo das organizações tem feito com 

que o profissional necessite ser competente em muito mais áreas do que aquela na qual se 

graduou.” O autor acredita que somente uma “série de conhecimentos, habilidades e atitudes 

que, somadas ao conhecimento técnico essencial da área, poderão fazer com que o 

profissional se torne competitivo no mercado de hoje” (SOALHEIRO, 2007, p. 13). 

Como se percebe, o mercado é a força propulsora que modela a sociedade e a quem o 

conhecimento presta serviço. Como afirma Siqueira (2011) é o mercado quem direciona a 

educação, a gestão empresarial, a cultura, a economia, as políticas públicas e de meio 

ambiente. 

O conhecimento está a serviço do mercado, que se transformou em força 

modeladora da sociedade como um todo. O mercado põe e dispõe em todas as suas 

formas de expressão: na educação e na cultura, nos esportes e no lazer, na pesquisa e 

nas suas utilizações práticas, na política e na defesa do meio ambiente, e, muito 

mais, na vida empresarial (SIQUEIRA, 2011, p. 15). 

 

Com referência ao ajuste entre competências, existem debates que procuram examinar o 

alinhamento entre o perfil gerencial necessário e requerido pelas MPEs e o apresentado pelos 

profissionais, sobretudo pelos egressos da área de negócios que pressupõem maior preparação 

para a gestão com habilidades humanas, técnicas e conceituais e ainda apresentam maior 

flexibilidade e adaptabilidade a cenários dinâmicos. Assim, consideram-se pertinente a análise 

entre as competências gerenciais apresentadas por Egressos do Curso de Administração e as 

requeridas pelos empresários.   

Partindo dessa breve contextualização, pretende-se comparar, nesta pesquisa, as competências 

gerenciais necessárias para o bom desempenho empresarial na Região Leste Mato-grossense 

com as desenvolvidas pelos egressos de Curso de Administração de uma IES Privada do 



15 

 

município de Barra das Garças, denominada Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais 

Aplicadas do Araguaia (FACISA). Assim, a pergunta norteadora da pesquisa é: como as 

competências gerenciais desenvolvidas pelos Egressos do Curso de Administração estão 

alinhadas com aquelas requeridas por empresários da Região Leste do Estado de Mato 

Grosso? 

1.1 OBJETIVOS 

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar as competências gerenciais requeridas por empresários da Região Leste do Estado de 

Mato Grosso comparando com aquelas desenvolvidas pelos egressos do Curso de 

Administração. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 

1. Identificar, na literatura, as competências gerenciais exigidas pelo mercado de 

trabalho e a formação do Administrador; 

2. Descrever, sob a ótica dos empresários de MPEs, as competências gerenciais 

requeridas aos egressos do Curso de Administração; 

3. Verificar as competências gerenciais desenvolvidas pelo aluno no Curso de 

Administração da FACISA; 

4. Comparar se as competências desenvolvidas pelos egressos do Curso de 

Administração da FACISA estão alinhadas com aquelas buscadas pelos micro e pequenos 

empresários do Leste de Mato Grosso. 

 

 

1.2 PROBLEMÁTICA E JUSTIFICATIVA 

 

 
Vários estudos foram realizados sobre a análise comparativa das competências necessárias 

para o mercado de trabalho e as desenvolvidas por egressos de Administração, conforme 

constatado em pesquisa eletrônica realizada em bancos de artigos, dissertação e teses 

(DUBAR, 1997; GONDIM & COLS, 2003; VIEIRA, 2005; SOALHEIRO, 2007; SILVA et. 

al., 2007; CAMPOS et.al., 2008; SILVA, 2008; ANTONELLO et. al., 2008; BARBOSA, 
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FERRAZ e LOPES, 2008; CYRNE e DULLIUS, 2008; CAMPOS e ROSA, 2009; MOURA, 

2010; FIUZA, 2010), bem como em revistas especializadas e livros (ULRICH, 

SMALLWOOD e SWEERMAN, 1953; FLEURY & FLEURY, 2000, 2001; ZARIFIAN, 

2001; BECKER, HUSELID e ULRICH, 2001; PERRENOUD e THURLER, 2002; VIEIRA, 

2005; DUTRA, FLEURY e RUAS, 2010; LE BOTERF, 2007; RUAS, 2008; SILVA e 

VASCONCELOS, 2008). 

Notadamente, o tema competências gerenciais, exigidas pelo mercado aos administradores, e 

as adquiridas em cursos superiores, vem sendo debatido por muitos autores. Porém, uma 

lacuna observada se transformou em oportunidade de pesquisa: não foi localizado nenhum 

levantamento publicado sobre o assunto objeto deste estudo na Região Leste Mato-grossense, 

em especial, no Consórcio Intermunicipal Portal do Araguaia. 

A motivação da autora da dissertação para a escolha do tema reside em quatro fatores: o 

primeiro é de caráter pessoal reflexivo como administradora no alinhamento das competências 

pessoais ao mercado de trabalho. O segundo, como professora universitária responsável pelo 

processo de formação de profissionais. O terceiro, como coordenadora de Curso de 

Administração cujo desafio maior é alinhar o perfil do egresso às demandas mercadológicas.  

O quarto fator que alicerça a problemática desta pesquisa foi desencadeado pela inquietação 

em descobrir os pontos de divergência e convergência entre as competências gerenciais 

adquiridas pelos Egressos do Curso de Administração e das exigidas pelos empresários, 

buscando apoio em Ulrich, Smallwood e Sweerman (1953), Zarifian (2001), Fleury & Fleury 

(2001), Vasconcelos (2008), Le Boterf (2007), Ruas (2008), Dutra, Fleury e Ruas (2010).   

Nesse sentido, espera-se que este estudo seja capaz de colaborar com o mapeamento do 

mercado de trabalho dos administradores no Estado de Mato Grosso, conhecendo as 

competências esperadas para o desempenho das funções em empresas de micro e pequeno 

porte.  

 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

A divisão deste trabalho segue estruturada por capítulos, sendo o primeiro constituído da 

Introdução, na qual se apresenta o tema da dissertação, sua delimitação e relevância, a 

definição do problema, dos objetivos e a exposição da justificativa da realização da pesquisa.  
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No segundo capítulo, apresenta-se um debate teórico entre autores, a fim de responder o 

problema da pesquisa. Está organizado em três partes, sendo a primeira constituída pelo 

levantamento conceitual e histórico sobre competências; o segundo pela caracterização das 

competências organizacionais, gerenciais e individuais, e o terceiro sobre a importância das 

competências gerenciais para as organizações e para os profissionais. 

O capítulo terceiro expõe os procedimentos e métodos adotados para o desenvolvimento da 

pesquisa e está dividido na caracterização quanto aos fins, aos meios e ao método utilizado; 

na especificação da população e amostra; no relato da coleta dos dados e na estratégia 

utilizada para a análise e no tratamento dos dados. 

O quarto capítulo trata da descrição do cenário onde a pesquisa aconteceu. Versa sobre as 

MPEs localizadas em Barra do Garças – MT, cidade polo do Consórcio Portal do Araguaia e 

do Curso de Administração da FACISA. 

O quinto capítulo apresenta os resultados obtidos na pesquisa de campo realizada com os 

atores do processo: micro e pequenas empresas e egressos do Curso de Administração. O 

capítulo é composto do perfil socioeconômico dos respondentes, das competências gerenciais 

escolhidas como mais importantes pelos empresários e as mais desenvolvidas no Curso de 

Administração na opinião dos egressos. Por fim, a comparação das duas pesquisas para 

conhecer as convergências e as divergências entre elas. 

As considerações finais são expostas no sexto capítulo, abordando os pontos principais do 

resultado da pesquisa, as contribuições da pesquisa para a autora, para os empresários, IES e 

para a academia, e também apontando algumas sugestões de novas pesquisas na área. 
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2 COMPETÊNCIAS PARA GERENCIAR: APORTE TEÓRICO 

Na primeira parte deste referencial teórico, é apresentado um relato de conceitos sob a visão 

de vários autores, na intenção de deixar clara a importância do tema no contexto 

organizacional e acadêmico, sem a pretensão de exaurir o assunto.  

Da mesma forma, na segunda parte, segue a caracterização das competências conforme a 

distinção que os autores propõem sobre o tema, partindo das competências organizacionais, 

passando pelas individuais e encerrando com as competências gerenciais.  

Na terceira parte, é discutida a importância das competências gerenciais, os aspectos que 

envolvem o administrador e seu papel e, também, as principais competências gerenciais 

exigidas aos profissionais pelas organizações. 

A formação das competências gerenciais do administrador no ambiente acadêmico e no 

mercado de trabalho é discutida teoricamente na quarta etapa desse referencial, que se encerra 

com a apresentação das contribuições da revisão da literatura para a pesquisa aqui delineada. 

 

2.1 CONCEITUAÇÃO E CONTEXTO HISTÓRICO E EVOLUTIVO 

 

O conceito de competência vem evoluindo em decorrência das mudanças no mercado de 

trabalho, que requer dos trabalhadores cada vez mais conhecimentos e comportamentos 

capazes de tornar as organizações constantemente competitivas. A percepção de competência 

perpassa a junção de saberes, conhecimentos, valores, atitudes e habilidades que se deparam e 

se ampliam conjuntamente (DUTRA, 2001). 

Historicamente, o conceito de competência se confunde com o conceito de qualificação. Esta 

última, amplamente discutida na década de 1960 e fim da de 1980, estava centrada “na 

preparação de capacidades voltadas para processos previstos ou pelo menos previsíveis em 

sua maioria” (RUAS, 2008, p. 36). 

Na procura de pessoas eficientes, a visão taylorista isolava e dividia o trabalho do trabalhador. 

Para Taylor (1990, p.34), a organização do trabalho se baseava na divisão das tarefas, na 
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separação entre tarefas e responsabilidades e na coordenação e disponibilização de 

informações, e a produtividade estava ligada à rapidez das repetições.  

Ainda que Taylor considerasse em seus estudos a qualificação do trabalhador, o crédito de 

precursor das discussões sobre competências nos Estados Unidos é dado, segundo Oliveira e 

Zago (2007), a McClelland (1973).  

Porém, mesmo com as discussões nas décadas de 1970 e 1980, foi a definição de Prahalad e 

Hamel (1995, p. 19) como o “conjunto de habilidades e tecnologias necessárias para agregar 

valor a uma organização” é que passou, segundo Oliveira e Zago (2007), a ser referência para 

o emergente modelo de gestão de pessoas. Essa definição tem como pressuposto “o 

comportamento da empresa e das pessoas que nela trabalham, para que o esforço de ambos 

siga a mesma direção, e atinja resultados” (OLIVEIRA E ZAGO, 2007, p. 5). 

Existem, conforme relatam os mesmos autores, duas correntes de estudos sobre competência: 

a anglo-americana cujos estudos são focados por McClelland e Dailey (1972), Boyatzis 

(1982) e Spencer e Spencer (1993);a francesa, por Zarifian (2001), Perrenoud e Thurler 

(2002), Dubar (1998), Stroobants (1997) e Le Boterf (1994). No Brasil, os estudos encontram 

apoio em Fleury & Fleury (2000), Amatucci (2000), Ruas (2000) e Dutra (2000). 

A noção de competência foi desenvolvida em um contexto de aceleração da concorrência, do 

trabalho intermitente e informal em que se combinam recursos (conhecimentos, habilidades, 

saberes, informações, atitudes) que se transformam em ação para atender a um evento. 

Provavelmente, a cada novo evento, aprende-se uma competência nova que poderá ser usada 

em eventos futuros (RUAS, 2008). 

Apesar da propagação entre as organizações brasileiras da gestão por competência, a sua 

aplicação e seus resultados “ainda estão em fase de debate”, como afirmam Ruas, Antonello e 

Boff (2008, p. 35). Por esse motivo, considera-se pertinente seguir esse debate teórico com os 

conceitos mais usuais e esclarecedores sobre esse modelo de gestão, já que “a abordagem 

gestão por competência não é ‘assunto de RH’, mas da empresa toda” (RUAS, ANTONELLO 

E BOFF, 2008, p. 35). 

Abordar a gestão por competências como um modelo de gestão organizacional se constitui em 

ter em seu ativo intelectual, gerentes competentes para o alcance dos objetivos e metas 

organizacionais, o que inclui retorno sobre o uso dos recursos físicos e tecnológicos. As 
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consequências desse retorno para o mercado global podem ser percebidas na taxa de 

crescimento da economia e no bem estar da população (BOYATZIS, 1982). 

Constitui-se em um desafio para a gestão de pessoas a formação de competências no âmbito 

das organizações com vistas a gerar resultados. Esse desafio demanda não só uma visão 

sistêmica e contingencial como também investigações amplas e profundas sobre os vários 

aspectos influenciadores do comportamento das pessoas nas organizações (ZARIFIAN, 2001; 

LE BOTERF, 2001; SILVA E VASCONCELOS, 2008). 

Na revisão da literatura, vários foram os conceitos encontrados para competência, entre eles o 

de Perrenoud e Thurler (2002, p. 21), que definem uma competência como a “aptidão para 

enfrentar um conjunto de situações análogas, mobilizando de forma correta, rápida, pertinente 

e criativa, múltiplos recursos cognitivos: saberes, capacidades, micro competências, 

informações, valores, atitudes, esquemas de percepção, de avaliação e de raciocínios”. 

Percebe-se que competência é algo particular do ser humano compartilhado também por 

Becker, Huselid e Ulrich (2001, p. 32) que defendem que “a competência refere-se às 

características de um indivíduo, em termos de conhecimento, habilidades, capacidades e 

personalidade, que afetam diretamente o respectivo desempenho no trabalho”.  

Reconhecido por apresentar análises sobre trabalho e organização, Zarifian (2001) descreve 

que as transformações pelas quais vem passando o mercado de trabalho exigem do 

trabalhador, a todo o momento, novas habilidades e conhecimentos. O autor classifica esse 

fato em eventos: análise crítica para lidar com atividades não programadas que a máquina não 

poderia resolver; comunicação; interação, trabalho em grupo e ações recíprocas de 

compartilhamento;  e serviço, entendido como toda e qualquer tarefa direcionada a outro, seja 

cliente, empresa ou colega de trabalho. 

Como propósito de ampliar e agregar ordenadamente as competências individuais (de 

negócio, técnico-profissionais e sociais) às estratégias do negócio e do grupo para, então, 

constituir as competências essenciais da organização, que aprende com essa dinâmica, Fleury 

& Fleury (2000) discutem vários conceitos de competência. Entre esses conceitos, os autores 

destacam os elaborados por Zarifian (1994) e Le Boterf (1993), em que o primeiro autor trata 

a competência como a capacidade pessoal de assumir iniciativas e ir além das atividades 

prescritivas com aptidão para compreender e dominar novas situações no trabalho, e o 
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segundo autor ancora a competência em três pilares: a pessoa, sua formação educacional e sua 

experiência profissional. 

No entanto, Fleury e Fleury (2004, p. 21) acrescentam e deixam claro que o conhecimento e o 

know-how só adquirem status de competência se forem reconhecidos. Acrescentam, ainda, 

que as competências devem ser fonte de valor econômico para as organizações e de valor 

social para o indivíduo. Elaboram um novo e mais ampliado conceito para competência: “[...] 

saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir 

conhecimentos recursos, habilidades, que agreguem valor econômico à organização e social 

ao indivíduo”.  

Compreende-se que a Gestão de Competências é fator de impulso na carreira dos 

trabalhadores e de alavancagem competitiva das organizações. Para ser incorporada às 

práticas gerenciais, é necessário o envolvimento mútuo entre os executivos, que devem estar 

empenhados em se adaptar às mudanças de percepção da realidade organizacional, às 

organizações que devem abraçar novo estilo na gestão de pessoas e às pessoas que devem 

planejar suas carreiras e gerir seu desenvolvimento (FLEURY E FLEURY, 2004; 

ZARIFIAN, 2001 e DUTRA, 2001). 

O assunto competências, segundo Barbosa (2002, p. 8), constitui em um “leque de definições, 

longe de ser definitivo, traz consigo aspectos importantes de reflexão, notadamente quanto ao 

seu desdobramento funcional, isto é, sua aplicabilidade no contexto das organizações”. 

Para sintetizar e sistematizar as definições e concepções de competência de diferentes autores 

e a partir do levantamento realizado por Barbosa (2002, p.9) e por Barbosa, Ferraz e Lopes 

(2008, p.2 e 3), apresenta-se o QUADRO 1. 
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QUADRO 1 – O conceito de Competências para diferentes autores 

 

Ano Autor (es) Conceito 

(s. r.) BARR  Conceito de Competência tem parêntesis antropólogo que explica o homem 

como ser incompleto e por isso deve transformar a natureza em meio de 

vida. 

1982 BOYATZIS  Características subjacentes de uma pessoa que levam ou causam um 

desempenho eficaz e excelente. 

1992 SWIERINGA; 

WIERDSMA  

Intersecção de três elementos formadores de competências: 1) saber: 

relacionado ao conhecimento; 2) saber-fazer: corresponde a habilidades; 3) 

saber-agir: vinculado a atitudes. 

1995 GALLART & 

JACINTO  

Indissociação entre competência e ação, com exigência de um determinado 

conhecimento que oriente essa ação. 

1995 PRAHALAD & 

HAMEL  

Competências essenciais concentradas nas unidades estratégicas do negócio. 

1996 SANDBERG  Competência como vantagem competitiva. 

1998 BARATO  “Saberes que compreendem um conhecimento capaz de produzir 

determinado desempenho, assim como de assimilar e produzir informações 

pertinentes”. 

1998 MEC/BRASIL  Conjunto de Conhecimentos, habilidades e atitudes. 

1998 KUBR & ABELL  Identificação do tipo de competência e o nível requerido para cada uma 

delas. 

1999 LEIBA 

O’SULLIVAN  

Competências dinâmicas e estáveis. Descreve as competências denominadas 

cross cultural. 

1999 PUJOL  Conhecimentos destrezas e atitudes requeridas em uma determinada gama 

de funções, em situações e contexto definidos. 

1999 BALADI  Práticas globais de gerenciamento, incluindo a gestão de competência. 

2000 LE BOTERF  O indivíduo realiza com competência suas atividades combinando recursos 

incorporados (conhecimentos, saber fazer, qualidades pessoais, experiência) 

e a rede de recursos adjacente (redes profissionais, documentais e bancos de 

dados). O indivíduo seria o construtor de suas competências. 

2000 ARRUDA  Evolução do conceito de qualificação para o conceito de competência. 

Remuneração não pelo cargo ocupado, mas pela capacidade e desempenho. 

2000 ALMADA  Definição de programas e capacitação flexíveis e modulares, e não somente 

com carreira em especialidades em disciplinas. 

2000 DUTRA, 

HIPÓLITO 

&SILVA 

Conceito é o mesmo da Hay do Brasil: conjunto de qualificações ou 

características preconizáveis, que permitem a uma pessoa ter desempenho 

superior em certo trabalho ou situação. 

2001 ZARIFIAN  Análise de competência por diversos ângulos: instituições de formação 

profissional, Ministério do Trabalho, empresas e sindicatos. 

2001 BITTENCOURT  Competência compreende aspectos intelectuais inatos e adquiridos 

(conhecimentos, capacidades, experiência e maturidade). 

2001 BRANDÃO & 

AQUINO  

Gestão de Competência e Gestão de Desempenho como instrumentos de um 

mesmo movimento. 

Fonte: Adaptado pela Autora. 

 

Um dos pontos de convergência notados entre os autores é que, cada um ao seu modo, 

percebe que o conhecimento deve ser um processo desenvolvido no nível individual, grupal e, 

por fim, no nível organizacional. Entretanto, para que haja alinhamento entre as competências 

desenvolvidas pelos profissionais e as requeridas pelas organizações, inicia-se o estudo das 

competências organizacionais, passando pelas individuais até chegar às competências 

gerenciais. 
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Essa opção tem como base os estudos de Zarifian (2001), inferindo que a competência 

individual não é nada sem o conjunto de aprendizagens sociais e de comunicações que a 

nutrem de todos os lados, e que a comunicação em torno dos eventos e do serviço aproxima e 

leva a compartilhar saberes, ações, responsabilidades, avaliações. 

As competências sociais, então, surgem como ligação do indivíduo com outros indivíduos e 

do indivíduo com as organizações, tornando-se gradativamente mais indispensáveis ao 

profissional de gestão (BOYATZIS, 2008). 

Conceituando em termos mais práticos, encontrou-se em Resende (2003) a compreensão de 

que uma competência está intimamente pautada em uma espécie distinta de qualificação e 

capacitação das pessoas para executar seu trabalho e desempenhar suas funções. De início, o 

conceito estava diretamente aplicado a pessoas, mas depois passou a ser aplicado também 

como requisito de bom desempenho de equipes, de unidades e de organizações. Daí a 

substancial importância em classificar, neste estudo, as competências organizacionais, 

gerenciais e individuais. 

2.2 AS COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS, INDIVIDUAIS E GERENCIAIS 

Após apresentação dos principais conceitos e debates sobre competência, pretende-se discutir 

a sua classificação em termos organizacionais, gerenciais e individuais, na intenção de 

encontrar apoio para a resolução do problema de pesquisa. 

Taylor, no início do século XX, fez um diagnóstico futurista de gestão por competência e da 

integração das competências individuais às da organização ao afirmar que 

 

No futuro, prevalecerá a idéia de que nossos líderes devem ser tão bem treinados 

quanto bem nascidos, e que nenhum homem, embora excelente, sob o antigo sistema 

de administração de pessoal, poderá competir com homens comuns, mas 

organizados, adequada e eficientemente para cooperar (TAYLOR, 1990, p. 22). 

 

 

Em análise, essa visão está intimamente relacionada ao desenvolvimento de competências 

profissionais dos trabalhadores, no intuito de elevar a eficiência competitiva das corporações 

diante do mercado. Ademais, “toda organização é formada por pessoas que, em conjunto, 

constituem a essência da organização” (FARIA, 2008, p.1). 
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A essência da organização deve contar com gestores que desempenhem seu trabalho de forma 

eficaz. Boyatzis (1982) definiu o desempenho eficaz no trabalho como a obtenção de 

resultados específicos exigidos por meio de ações específicas, mantendo coerência com as 

políticas, procedimentos e condições do ambiente organizacional. 

Dessa forma, analisando a revisão da literatura, pode-se afirmar que há diferentes significados 

para o conceito de competências, porém essas variações abordam competências sob os 

aspectos coletivos e individuais que compõem as competências organizacionais. Apoiando-se 

em Ruas (2000, 2001), observa-se que a composição das competências organizacionais se 

alicerça na estratégia, que aborda a dimensão da corporação, e na individual, que se refere às 

competências das pessoas que compõem a corporação.  

Corroboram com esse pensamento Ruas, Antonello e Boff (2008, p. 40), quando apregoam 

que “toda a competência é fundamentada em um conjunto de capacidades”, e acrescentam que 

“estas capacidades assumem a condição de competência apenas no momento em que são 

mobilizadas para a realização de uma ação específica”. 

No que se refere ao contexto organizacional, foi desenvolvida, em 1990, a noção de 

competências essenciais por Prahalad e Hammel (1990), que abordam a dimensão de 

competência organizacional, de competências funcionais (necessárias para o desenvolvimento 

das atividades vitais da empresa e as competências individuais cujo enfoque se dá para as 

competências gerenciais. Os autores então definem as competências essenciais da seguinte 

forma: “Core competencies are the collective learning in the organization, especially how to 

coordinate diverse production skills and integrate multiple streams of technologies” 

(PRAHALAD e HAMEL,1990, p. 5)
1
. 

Em ampla abordagem, Ruas (2001, p. 248) apresenta um quadro elucidativo sobre as 

dimensões de competência e da interconexão das competências organizacionais, funcionais e 

individuais, essa última considerada como uma “base” para o alcance das anteriores 

(QUADRO 2). 

 

 

                                                 

 
1
“Competências essenciais representam a aprendizagem coletiva na organização, especialmente como coordenar 

habilidades de produção diversificada e integrar múltiplos fluxos de tecnologias” (PRAHALAD e HAMEL, 

1990, p. 5, tradução da autora). 
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QUADRO 2 – Dimensões organizacionais da competência 

DIMENSÕES 

ORGANIZACIONAIS DA 

COMPETÊNCIA 

NOÇÕES ABRANGÊNCIA 

Essenciais 

São as competências que 

diferenciam a empresa perante 

concorrentes e clientes e 

constituem a razão de sua 

sobrevivência. 

Devem estar presentes em todas as áreas, 

grupos e pessoas da organização, embora 

em níveis diferenciados. 

Funcionais 

São as competências específicas 

a cada uma das áreas vitais da 

empresa (vendas, produção, 

etc.) 

Estão presentes entre os grupos e pessoas 

de cada área. 

Individuais 

São as competências individuais 

e compreendem as 

competências gerenciais. 

Apesar da dimensão individual, podem 

exercer importante influência no 

desenvolvimento das competências dos 

grupos ou até mesmo da organização. È o 

caso das competências gerenciais. 

Fonte: Ruas (2001, p. 248). 

Com o objetivo de classificar as competências em uma organização, Zarifian (2001, p. 135- 

149) apresenta a seguinte organização: 

a) Competência sobre processos – refere-se aos conhecimentos com relação ao processo 

de trabalho incluindo a automatização e a informatização; 

b) Competência Técnica que produz desempenho econômico – refere-se aos 

conhecimentos específicos sobre o trabalho a realizar, resguardadas as devidas 

proporções de profissionalização e de qualidade das condições de trabalho; 

c) Influência das Competências na Organização – tornar os trabalhadores “atores 

explícitos da evolução da organização” e, consequentemente, toda competência 

desenvolvida por eles passa a integrar as competências da corporação. Esta 

competência se refere ao bom desempenho e organização dos fluxos de trabalho; 

d) Competência e Polivalência – está relacionada ao profissionalismo do trabalhador, de 

seu campo de responsabilidade e também à verificação de quais competências devem 

ser desenvolvidas para ampliação do papel profissional desse trabalhador; 

e) Competência de Serviço – congregar competência técnica à pergunta: “qual o impacto 

que este produto ou serviço terá sobre o consumidor final?”; 
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f) Competências Sociais – “entende-se os comportamentos manifestos no campo da 

autonomia, da toada de responsabilidade e da comunicação”. Enfatiza-se o “saber ser”, 

envolvendo atitudes que dão sustentação ao comportamento das pessoas. 

Nota-se que a abordagem de Ruas (2001) é bem próxima da apresentada por Zarifian (2001) e 

que as dimensões das competências possuem muito em comum principalmente no que se 

refere à classificação em organizacional, funcional e individual do primeiro e no aspecto da 

composição das competências organizacionais.  

 

2.3 A IMPORTÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS GERENCIAIS 

O homem do presente deve acumular experiências, renovar conhecimentos, 

atualizar-se (MEDEIROS, 2005, p. 69). 

Na composição das competências organizacionais estão as competências individuais que, por 

sua vez, incluem as competências do tipo gerencial. Estas últimas, como afirma Ruas (2005, 

p. 48), são “aquelas que se pretende que coloquem as propostas e projetos organizacionais e 

funcionais (áreas) em ação”. Nessa perspectiva, a organização e o indivíduo se tornam 

mutuamente interdependentes, ao passo que, simultaneamente, ambos precisam um do outro 

para desenvolver e usar suas competências.  

Comungam com essa afirmação Dutra (2001) e Fleury & Fleury (2004), ao apresentarem a 

abordagem de que o conceito de competência é considerado como um conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes sendo esse conjunto um estoque de recursos das 

organizações. O desenvolvimento e a aplicação das competências gerenciais tornam a 

empresa mais competitiva e com maior chance de permanecer no mercado, no seu ramo de 

negócios e ainda de ser bem sucedida. 

Numa tentativa de aprofundar alguns conceitos, Resende (2000, p. 58) afirma que 

Competências Gerenciais são: 

 

[...] capacitações mais específicas da competência de gestão, compreendendo 

habilidades pessoais e conhecimentos de técnicas de administração ou 

gerenciamento, de aplicação em situações de direção, coordenação ou supervisão. 



27 

 

Exemplos: capacidade de conduzir reuniões de trabalho produtivas; saber 

administrar, convergir ações para resultados comuns. 

 

 

 

O pioneiro em utilizar o termo competência na busca de um perfil ideal de gestor, segundo 

Bittencourt (2001, p.27), foi Boyatzis (1982) que desenvolveu um modelo baseado em 21 

competências que norteiam a construção de um perfil ideal de gestor (QUADRO3). Tem por 

base três domínios de capacidade ou talento para compreender o que uma pessoa é capaz de 

fazer (conhecimento), como pode fazê-lo (habilidades), e por que uma pessoa sente a 

necessidade de fazê-lo (atitudes: motivações, valores e disposições inconscientes).  

 

QUADRO 3 – As 21 competências de Boyatzis (1982) 

1. Metas e Gestão pela Ação 

1. Orientação Eficiente 

2. Produtividade 

3. Diagnóstico e uso de conceitos 

4. Preocupação com impactos (pró-ativo) 

2. Liderança 

5. Autoconfiança 

6. Uso de apresentações orais 

7. Pensamento lógico 

8. Conceitualização 

3. Recursos Humanos 

9. Uso de poder socializado 

10. Otimismo 

11. Gestão de grupo 

12. Autoavaliação e senso crítico 

4. Direção de subordinados 

13. Desenvolvimento de outras pessoas 

14. Uso de poder unilateral 

15. Espontaneidade  

5. Foco em outros clusters 

16. Autocontrole 

17. Objetividade perceptual 

18. Adaptabilidade 

19. Preocupação com relacionamentos próximos 

6. Conhecimento especializado 

20. Memória 

21. Conhecimento especializado 

Fonte: Bittencourt (2001) apud Ropé e Tanguy (2001, p. 123). 

 

O estudo de Boyatzis (1982), reaplicado em Boyatzis (2008, 2009) apontou que, das 21 

competências para gerenciar (QUADRO 3), há um conjunto de 9 competências consideradas 

como determinantes na composição do perfil de líderes eficientes e eficazes. São elas: 

1- Orientação eficiente, que se constitui em focar objetivos, tarefas e realizações; estabelecer 

metas desafiadoras e apoiar o planejamento adequado; facilitar a superação de obstáculos e 

incentivar as pessoas a agir eficientemente; 
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2- Preocupação com os impactos, de forma a demonstrar interesse expressivo no poder e 

seus símbolos. Usar a influência para buscar posições de poder; 

3- Proatividade, explicada pelo autor como a forte crença na ação de autocontrole 

individual. Consiste em agir sem esperar por acordo do grupo ou por autorização e, acima de 

tudo, assumir a responsabilidade por ações. Essas ações contribuem fortemente para dissuadir 

comportamentos defensivos e avessos a riscos;  

4- Autoconfiança, atitude que mostra a crença em si mesmo, valores e ideias. Essa 

competência faz com que o líder ou gestor seja capaz de falar e agir decisivamente confiante. 

Ressalta-se que comunicar essa autoconfiança para os outros é, também, incutir confiança 

neles; 

5- Uso de apresentação oral, pois se espera que um gestor seja capaz de falar bem e usar 

eficazmente linguagem, modos de expressão, linguagem corporal e recursos 

audiovisuais. Além disso, deve utilizar um simbolismo e metáfora de forma que as palavras se 

convertam em ações;  

6- Conceitualização, usando o raciocínio indutivo para identificar padrões e 

relacionamentos. Capacidade de criar modelos e símbolos para comunicar esses 

conceitos. Usar o pensamento sintético e criativo para desenvolver novas ideias e soluções. 

7- Uso em diagnóstico de conceitos, competência ligada à conceitualização indicativa de que 

o gestor deve ser capaz de usar o raciocínio dedutivo para converter modelos e ideias em 

casos específicos e possibilidades, ou seja, transformar os conceitos em ferramentas práticas e 

úteis; 

8- Uso de poder socializado, que é a competência em desenvolver redes e hierarquias de 

pessoas e mobilizá-las para atingir fins específicos. Funciona como uma pessoa capaz de 

resolver os conflitos e unir as pessoas;  

9- Gestão de grupo, que consiste em agir na construção da identidade de grupos e das 

pessoas integrantes, na construção de metas e objetivos comuns, no desenvolvimento de 

funções do grupo e na criação de formas de trabalhar em conjunto e facilitando o trabalho em 

equipe. 
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Esse mesmo estudo foi ponto de partida para novas pesquisas sobre as competências 

gerenciais dos gestores. Boyatzis (2008, 2009) comprovou que as competências em destaque 

continuam sendo consideradas as que mais determinam a eficiência e eficácia dos gestores 

entre as 21listadas. Comenta, entretanto, que “infelizmente, o problema geralmente não é a 

falta de conhecimento, mas sim a incapacidade de aplicar o conhecimento que limita o 

comportamento gerencial eficaz” (BOYATZIS, 2009, p. 753). 

Várias pesquisas surgiram em decorrência dos estudos de Boyatzis (1982, 2008, 2009) em 

diferentes países. Apresentam-se aqui apenas duas por entender que possuem maior 

semelhança com a pesquisa aqui desenvolvida.   

A primeira, de Williams (2008), realizada em instituições de educação da região Centro-Oeste 

dos Estados Unidos, utilizou o modelo de Boyatzis (1982, 2008) para evidenciar as 

competências que distinguem dois grupos de gestores: excelentes e típicos, considerando o 

sucesso ou não da instituição em que trabalhavam. 

Os dados quantitativos e qualitativos foram avaliados para descrever as diferenças entre os 

dois grupos de desempenho, desencadeando como descoberta que os gestores de excelência 

demonstraram possuir um repertório amplo e profundo de competências relacionadas à 

inteligência emocional e social. Além disso, também, possuem facilidade de adaptação ao 

ambiente externo da organização, interação com maior número de pessoas que não 

trabalhavam na mesma organização que a sua e estavam mais ligados à estratégia. 

A segunda pesquisa foi aplicada no Nordeste da Itália, em pequenos negócios familiares, por 

Camuffo, Gerli e Gubitta (2012), com a intenção de conhecer que medida o portfólio de 

competências dos empreendedores, baseado em Boyatzis (1982, 2009), afetava o desempenho 

da empresa. 

Foram entrevistados 53 pequenos empresários que apontaram para as competências 

funcionais, emocionais e multifuncionais como diferenciadoras do desempenho dos gestores. 

As competências em destaque foram “ter autocontrole, coletar informações, ser visionário, 

fazer uso de planejamento, ter empatia, saber fazer negociação, ter consciência de grupo”. 

Tanto em Williams (2008) quanto em Camuffo, Gerli e Gubitta (2012), o modelo se mostrou 

aplicável e atual, mesmo sendo em países diversos e para propósitos diferentes.  
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Sobre o tema “competências do administrador” estudos relevantes e recentes são apresentados 

por vários pesquisadores brasileiros. Vieira (2005) buscou identificar as competências que 

estão sendo exigidas do administrador ao ingressar no mercado de trabalho para comparar os 

resultados com a grade curricular da faculdade. Entrevistou os egressos e o diretor da 

instituição, e os resultados obtidos servem como base de reflexão para repensar o currículo do 

Curso e as práticas pedagógicas dos docentes.  

Contextualizando as funções de gestor, cujo trabalho depara com incertezas e desafios, Silva 

et.al. (2007) propõem que gerenciar requer dos profissionais características que, juntas, 

atendam às necessidades do mercado e aos propósitos individuais e da organização. A autora 

ainda discute os aspectos de formação dos administradores diante desse cenário ao observar e 

indagar que 

 

um aspecto importante desse problema é a formação que futuros gestores estão 

recebendo nas instituições de ensino superior que se propõem a formar gestores. 

Será que essa formação acadêmica condiz com a demanda exigida pelo mercado de 

trabalho? Quais as diretrizes curriculares estão sendo propostos pelas faculdades 

para que o nível desses gestores esteja de acordo com o perfil exigido pelo mercado? 

(SILVA et.al., 2007, p. 3). 

 

Já Soalheiro (2007) aborda as competências essenciais e transversais afirmando que “o 

avanço da competitividade no mundo das organizações tem feito com que os profissionais 

necessitem ser competentes em muito mais áreas do que aquela na qual se graduou” 

(SOALHEIRO, 2007, p. 8).  

Entende-se por competências transversais, segundo o autor, uma série de “conhecimentos, 

habilidades e atitudes que, somadas ao conhecimento técnico essencial da área, poderão fazer 

com que o profissional se torne competitivo no mercado de hoje” (SOALHEIRO, 2007, p. 

13). 

Sobre empregabilidade e competências, Campos et.al. (2008) mostram uma análise de 

universitários sob a ótica de gestores de recursos humanos. O objetivo era identificar as 

características mais importantes e as principais dificuldades percebidas para a contratação sob 

o ponto de vista dos gestores de recursos humanos, e as habilidades e competências exigidas 

atualmente. Os resultados apontaram que  

 

a entrevista é a fase de maior dificuldade num processo seletivo e que as maiores 

limitações para se encontrarem candidatos qualificados profissionalmente são a falta 

de experiência e a falta de preparo técnico. No âmbito pessoal, a falta de iniciativa e 



31 

 

de motivação ou interesse se destacou, e, no âmbito acadêmico, a falta de cursos 

complementares e de atualização foi o ponto principal. Verificou-se que, para 

efetivação, as empresas procuram, em alto grau, candidatos que possuam 

comprometimento ou interesse e responsabilidade (CAMPOS et. al. 2008, p. 14).   

 

Campos e Rosa (2009) apresentaram um estudo sobre o Administrador e o Mercado de 

Trabalho abrindo a reflexão para a compatibilidade das competências e habilidades 

investigadas, exigidas pelas empresas, e aquelas adquiridas com o currículo proposto para os 

Cursos de Administração em João Pessoa - PB. As autoras concluíram que, “de modo geral 

[...], os alunos desenvolvem elementos que os tornam competentes a ingressar no mercado de 

trabalho na área de administração” (CAMPOS; ROSA, 2009, p. 32). 

Sobre a existência ou não de congruência entre competências e habilidades dos egressos do 

Curso de Administração demandadas pelos empresários, Cyrne e Dullius (2008) apresentaram 

estudo aprofundado na região do Vale do Taquari – RS. Foram entrevistadas empresas do 

setor industrial, comercial e de serviços e os egressos do Curso de Administração da 

UNIVATES. As competências analisadas tiveram como base as diretrizes do Ministério da 

Educação traçadas para o Curso. Ao comparar as respostas dos empresários com a dos 

egressos, os pesquisadores se depararam com a existência de lacunas, pois há diferença de 

prioridades entre as demandas dos empresários e as dos alunos.  

As respostas dos empresários apontaram como mais importantes as competências e 

habilidades de caráter motivacional e comportamental e as respostas dos egressos assinalaram 

para os aspectos técnicos de formação. Como solução para a divergência apontada, os autores 

acreditam que 

 

a bagagem cultural de competências, habilidades, valores, atitudes e de 

conhecimentos adquiridos na formação universitária formara um lastro de 

sustentação e segurança para o egresso na busca de posto no mundo do trabalho. 

Porem, o que vai determinar realmente o seu aproveitamento nas empresas serão 

valores individuais e pessoais, sua iniciativa, sua determinação, sua criatividade, sua 

capacidade de pensar estrategicamente e a sua abertura a mudanças. É verdade que 

essas competências podem ser estimuladas e aprimoradas durante o processo de 

formação, porem o sucesso dos egressos dependerá do seu posicionamento frente 

aos desafios que terão de enfrentar (CYRNE E DULLIUS, 2008, p. 14). 

 

Afirma Antonello (2005) que a formação de competências não se restringe ao indivíduo, mas 

também ao coletivo e ao ambiente organizacional, o que reforça a necessidade de ajustamento 

entre as competências gerenciais requeridas pelas organizações e as apresentadas pelos 
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indivíduos, que devem ser ajustáveis ao desempenho das várias funções ocupacionais 

(ANTONELLO, 2005, p.12-33). 

Um dos principais desafios dos administradores tem sido o de diagnosticar as causas das 

insatisfações, angústias, frustrações, tensões e ansiedades que aparecem, com frequência e 

intensidade, no ambiente interno das organizações (SILVA et. al., 2006; VIEIRA, 2005; 

FIUZA, 2010).  

Por outro lado, como preceitua Zarifian (2001), as organizações esperam que seus gestores 

enxerguem que a competência é de iniciativa e de responsabilidade do próprio indivíduo sobre 

as situações profissionais ao qual se defronta. Nesse sentido, o administrador deve sempre 

refletir sobre sua postura no trabalho e estar atento às exigências das organizações para 

procurar satisfazê-las, em termos de desenvolvimento e alinhamento de competências 

gerenciais. 

Corroborando com essa ideia, Zarifian (2001) e Senge (1990) mencionam que o papel dos 

gerentes/líderes não é guiar pessoas a mudanças, mas de inspirá-las, levá-las à imaginação e à 

iniciativa em todos os níveis. 

Gramigna (2004), por sua vez, afirma que competências são repertórios de comportamentos 

que algumas pessoas dominam melhor que outras, o que as fazem eficazes em uma 

determinada situação. A autora elenca 15 competências gerenciais: 1. Capacidade 

empreendedora; 2. Capacidade de trabalhar sob pressão; 3. Comunicação; 4. Criatividade; 5. 

Cultura da qualidade; 6. Dinamismo e Iniciativa; 7. Flexibilidade; 8. Liderança; 9. Motivação; 

10.  Negociação; 11. Organização; 12. Planejamento;13. Relacionamento Interpessoal; 14. 

Tomada de decisão; 15. Visão Sistêmica. 

Em publicações recentes no Journal of Management Development, Boyatzis (2009) reafirma a 

validade de seu estudo que resultou nas 21 competências indispensáveis ao perfil gerencial, 

com destaque para o conjunto de 9 (nove) competências consideradas determinantes na 

composição do perfil de líderes eficientes e eficazes. Decorridos mais de 20 anos, o autor 

realizou uma pesquisa denominada de atualização da compreensão de competências, como 

elas impulsionam o desempenho organizacional e como são desenvolvidas. 

Esse mesmo autor reafirma sua concepção de que o desempenho ocorre quando a capacidade 

da pessoa ou talento é condizente com as necessidades das demandas de trabalho e do 
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ambiente organizacional (BOYATZIS, 1982, 2008); para tanto, é indispensável que, na 

posição gerencial, o indivíduo procure desenvolver as competências necessárias desde seu 

ingresso na vida acadêmica, no Curso de Administração. 

Tanto em Boyatzis (1982, 2008, 2009) quanto em Zarifian (2001), percebe-se a preocupação 

em relacionar, dentro das competências individuais, as principais competências gerenciais que 

um administrador deve desenvolver para obter resultados positivos na organização em que 

trabalha. Os dois autores abordam competências técnicas, humanas e conceituais e, por esse 

motivo, foram utilizados como base para a construção dos instrumentos desta pesquisa. 

Atualmente, assistimos às transformações do mundo do trabalho, ao surgimento de profissões 

e oportunidades que a ele vão se adequando e, também, à velocidade com que o conhecimento 

torna-se constantemente obsoleto, sujeito a mudanças rápidas e abruptas. Logo, o 

administrador precisa de formação que lhe permita acompanhar toda essa dinâmica e ainda 

incorporar à sua atuação ferramentas tecnológicas que facilitem seu desempenho. 

2.4 A FORMAÇÃO DE COMPETÊNCIAS GERENCIAIS 

O nosso papel na gestão da educação é ajudar as pessoas a agregar valor em cada um 

desses domínios - para ajudá-los a se preparar para ser eficazes em seus futuros 

empregos e carreiras (BOYATZIS, 2008). 

O administrador, na execução do seu trabalho, deve ser portador de habilidades específicas 

decorrentes de competências gerenciais para trabalhar com pessoas e com problemas 

administrativos relacionados ao conhecimento e à informação nas áreas de coleta, 

identificação, tratamento, organização, distribuição e uso no processo administrativo e 

produtivo, já que, nos negócios, a informação é considerada estratégia principal 

(KAWASNICKA, 2007). 

A administração oferece o grande desafio de acompanhar as mudanças e as exigências do 

mercado composto por novas tecnologias, novos conhecimentos, novos ramos de negócios e 

crescente competitividade. Esse cenário exige administradores atentos e capazes de oferecer 

as competências gerenciais condizentes para permanência e alavancagem organizacional 

(VIEIRA, 2005). 



34 

 

Todas essas constatações indicam a importância do curso superior como início da formação 

profissional do administrador. É imperioso preparar o futuro bacharel para que tenha 

consciência do seu papel na sociedade que, além de gerir pessoas e recursos produtivos com 

vistas ao desenvolvimento sustentável, deve também ser agente empreendedor e de 

disseminação da ética e de valores responsáveis cobrados pelo mundo contemporâneo 

(SILVA et. al., 2006; VIEIRA, 2005; FIUZA, 2010). 

Segundo Andrade e Amboni (2002, p. 3), “o ensino de administração está relacionado ao  

processo de desenvolvimento do País” e o desenvolvimento das competências gerenciais dos 

administradores se inicia na graduação, em que existe a “apropriação da noção de 

competência no mundo das organizações e do trabalho”, como afirmam Dutra, Fleury e Ruas 

(2010, p. 1). Deve ser perceptível na condução do ensino de Administração a preparação do 

acadêmico para o desenvolvimento de competências individuais, nas quais estão incluídas as 

competências gerenciais, objeto deste estudo. 

Nesse enfoque, Joia (2004) concluiu que, ao longo do tempo, a área da gestão empresarial 

vem buscando, gradativamente, imprimir maior rigor científico às suas pesquisas e ainda 

propõe que se analisem os estudos organizacionais segundo o propósito, a audiência (o 

público) e os dados. Para o autor, são essas três características básicas que ajudam a elucidar 

os contornos do campo de pesquisa que são as organizações, as pessoas e, principalmente, a 

realidade social. 

O desenvolvimento de carreiras profissionais, segundo Zarifian (2001), está calcado em duas 

principais direções, uma na interação sólida de saberes formalizados e nas capacidades de 

raciocínio e a outra no incentivo de formas obrigatórias de estágio em empresa.  

A primeira direção citada por Zarifian (2001, p. 74) dá apoio à “formação teórico-técnica” do 

profissional adquirida nos Cursos de Administração, que 

 

Na concepção de Le Boterf (2003), os saberes e os recursos ainda não são capazes de 

constituir a competência, porém são capazes de aumentar ou diminuir as chances de ser 

 

 

[...] devem objetivar não apenas responder às necessidades do mercado de trabalho, 

mas, também, transformar e alterar a realidade, visando a qualidade de vida, 

desenvolvendo no acadêmico uma postura voltada à solução de problemas e de 

gestor das forças produtivas e sociais de caráter regional, nacional e internacional 

(DUTRA et. al., 2001, p. 81). 
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competente. Dessa forma, pode-se entender que o fator determinante para ser competente é ter 

atitude, ser proativo (BOYATZIS, 1982, 2008, 2009). 

Le Boterf (2003, p. 92) apresenta os saberes esperados do profissional e faz seu detalhamento: 

1 - Saber agir e reagir com pertinência: saber o que fazer; saber ir além do prescrito; saber 

escolher na urgência; saber arbitrar, negociar e decidir; 

2 - Saber mobilizar saberes e conhecimentos em um contexto profissional: saber construir 

competências a partir de recursos; saber tirar partido não somente de seus recursos; 

3 - Saber transpor: saber memorizar múltiplas situações; saber utilizar seus conhecimentos 

para mobilizar; saber determinar indicadores de contexto; 

4 - Saber aprender: saber tirar lições da experiência; saber descrever como se aprende; 

5 - Saber envolver-se: Saber envolver sua subjetividade; saber assumir riscos; saber 

empreender. 

Os cursos de Administração, por sua vez, têm sua organização guiada pelo Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC), elaborado de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) instituídas pelo Ministério da Educação e do Desporto (MEC), com o propósito de 

nortear a elaboração dos currículos e dos programas de formação. O objetivo é favorecer o 

desenvolvimento das competências e habilidades inerentes à profissão. 

OPPC é um documento de caráter obrigatório a toda IES, elaborado com o envolvimento da 

comunidade acadêmica (Instituição, Professores, Acadêmicos e representantes da sociedade) 

com o fim de definir a direção do Curso (ANDRADE e AMBONI, 2003).  

Entretanto, há o desafio de assegurar a condução de maneiras eficientes e eficazes de ensinar 

Administração, visto que essa carreira requer profissionais preparados para o dinamismo 

globalizado do mercado de sua atuação, seja “no setor empresarial privado, atuando em uma 

economia de mercado, na administração pública, em atividades chamadas terceiro setor ou 

organizações não lucrativas” (BERTERO, 2006, p. 35).  

Na construção do PPC, são fundamentais os itens: 1. Definição do perfil desejado do 

formando; 2. Competências e habilidades requeridas ao profissional de Administração; 3. 

Conteúdos curriculares; 4. Organização curricular; 5. Estágio curricular supervisionado 
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(opcional); 6. Atividades complementares; 7. Acompanhamento e avaliação; 8. TCC 

(opcional), que devem ser implementados pelas instituições (BRASIL, 2005). 

Com relação às habilidades e competências que a organização curricular do Curso deve 

proporcionar ao acadêmico, observa-se o QUADRO 4. 

 

QUADRO 4 – Habilidades e competências formativas do Curso de Administração 

 

a) Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, introduzir modificações no 

processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes 

graus de complexidade, o processo da tomada de decisão. 

b) Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, inclusive os processos 

de negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais. 

c) Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua posição e função na estrutura 

produtiva sob seu controle e gerenciamento. 

d) Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulações matemáticas 

presentes nas relações forais e causais entre fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem 

assim expressando-se de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais. 

e) Ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade de aprender, abertura 

às mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do seu exercício profissional. 

f) Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidianas para o ambiente 

de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se 

profissional adaptável. 

g) Desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em organizações. 

h) Desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração, pareceres e perícias 

administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e operacionais. 

Fonte: Resolução n. 4 de 13 de julho de 2005 (MEC Brasil, 2005). 

A segunda direção de desenvolvimento profissional, na visão de Zarifian (2001, p. 174), 

refere-se ao estágio supervisionado no ambiente empresarial. Encontra-se na literatura que o 

estágio tem a característica de ser um atenuante da passagem da teoria para a prática e 

também como um exercício de aprimoramento profissional para atender as demandas das 

organizações (ANDRADE &AMBONI, 2002). 

A inclusão do estágio como disciplina obrigatória do currículo do Curso é uma das instruções 

do Conselho Federal de Administração (CFA) e da própria Resolução nº 4 supracitada, dadas 

as circunstâncias profissionais, cada vez mais complexas, atribuindo aos indivíduos uma 

avaliação constante durante o percurso de formação. Isso faz com que os profissionais não se 

limitem a executar um plano previamente estabelecido, mas adaptável e flexível de acordo 

com a realidade (LE BOTERF, 2003). 

Para contribuir com essa discussão, encontra-se em Sant’Anna et. al. (2007) e em Sant’Anna 

(2010) a afirmação de que a competência é resultado da experimentação e de múltiplos 

saberes obtidos de várias e variadas formas: “via transferência, aprendizagem, e adaptação, os 
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quais possibilitam ao individuo criar uma base de conhecimentos e habilidades de resolução 

de problemas em situações concretas” (SANT’ANNA, 2010, p. 4). 

A base de conhecimentos descrita pelos autores representa o “conjunto de saberes, habilidades 

e atitudes, consolidados na trajetória de carreira do indivíduo” (SANT’ANNA et. al., 2007, 

p.13) que, com a crescente concorrência entre profissionais no mercado, converte-se em 

maiores exigências para os trabalhadores. Assim, cabe ressaltar que a articulação das 

competências e habilidades formativas do administrador depende da atuação direta e 

concomitante dos agentes envolvidos no processo de formação profissional, cada um 

executando seu papel (FIG. 1).  

São agentes formativos diretos, conforme entendimento da literatura, a IES, o corpo docente, 

o discente e as organizações empresariais ofertantes de vagas de estágio (ROESCH, 2005; 

MASETTO, 2003). 

FIGURA 1 – Agentes diretos do processo de formação profissional do administrador 

 

 
Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Encerrando a revisão da literatura, discorre-se a seguir sobre as suas contribuições para a 

pesquisa sobre a verificação de equivalência entre as competências gerenciais esperadas dos 

administradores e as que eles apresentam. 

2.5 CONTRIBUIÇÕES DO REFERENCIAL TEÓRICO PARA A PESQUISA 

O levantamento bibliográfico sobre competências gerenciais apresentado neste capítulo foi 

baseado em diversos autores e indicou um caminho para a pesquisa de campo.  

IES                                        
CORPO DOCENTE        

DISCENTES  
ORGANIZAÇÕES 

FORMAÇÃO DO 
ADMINISTRADOR 
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Na composição dos instrumentos de coleta de dados, sobretudo na construção da tabela de 

competências apresentada aos entrevistados, apoiou-se principalmente: 

1. Nas competências formativas do curso de Administração constantes na Resolução n. 4 de 

13 de julho de 2005 (BRASIL, 2005); 

2. Na classificação de Zarifian (2001): a. Competência sobre processos, b. Competência 

técnica que produz desempenho econômico, c. Influência das competências na organização, d. 

Competência e polivalência, e. Competência de serviço, f. Competências sociais e 

3. Em Boyatzis (1982, 2008, 2009) que apresenta os 21 atributos que orientam a construção 

do perfil de gestor ideal, divididos em 6 grupos: 1. Metas e gestão pela ação; 2. Liderança; 3. 

Recursos humanos; 4. Direção de subordinados; 5. Foco em outros clusters; 6. Conhecimento 

especializado. 

Buscou-se apoio também em Dutra (2000), Vasconcelos (2008) e Ruas (2008), autores 

consagrados sobre o tema pesquisado e também nas pesquisas realizadas por Vieira (2005) e 

Fiuza (2010), que constituem grandes contribuições para o estudo das Competências 

Gerenciais em MPEs. 

O próximo capítulo descreve os procedimentos e métodos adotados para o desenvolvimento 

da pesquisa com vistas ao alcance do objetivo principal de identificar as competências 

gerenciais dos egressos do Curso de Administração e comparar com aquelas requeridas por 

empresários da Região Leste do Estado de Mato Grosso. 
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Neste capítulo, está descrita a metodologia, o processo de coleta e a análise dos dados da 

pesquisa aqui apresentada. É composto da caracterização, da descrição da população e 

amostra, da coleta e da estratégia de análise dos dados. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Para caracterização de uma pesquisa, há diversas taxonomias, como apresenta Vergara 

(2009). Para este estudo, foram aplicados os critérios que qualificam a pesquisa quanto aos 

fins, quanto aos meios e quanto aos métodos. 

Quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa descritiva que, segundo Vergara (2000, p. 47), 

“expõe características de determinada população”, pois se pretende evidenciar as diferentes 

percepções acerca das competências que um administrador deve apresentar para contribuir 

para o desenvolvimento das empresas alvo desta pesquisa.  

Corroboram Collise Hussey (2005, p. 24) ao explicarem que a pesquisa descritiva “é usada 

para identificar e obter informações sobre as características de um determinado problema ou 

questão”.  É a descrição do comportamento dos fenômenos, de tal forma que sua utilização 

busca identificar e obter informações sobre a compatibilidade entre as competências 

gerenciais exigidas pelas MPEs situadas no Consórcio Portal do Araguaia com as 

desenvolvidas pelos bacharéis em Administração graduados pela FACISA, em Barra do 

Garças-MT. 

Quanto aos meios, utilizou-se primeiro a pesquisa documental que, de acordo com Oliveira 

(2007), é caracterizada pela busca de informação em documentos que não tiveram tratamento 

científico e só difere da pesquisa bibliográfica pela natureza das fontes de pesquisa. As fontes 

usadas foram o PPC do Curso de Administração da FACISA de Barra das Garças e seus 

anexos. 

Em segundo lugar, foi utilizada a pesquisa de campo para, a partir de pesquisa bibliográfica 

usada como fundamentação teórico-metodológica da investigação, coletar dados primários 

3 METODOLOGIA 
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sobre a percepção dos empresários e dos egressos das competências gerenciais adequadas 

para o trabalho. Para Vergara (2009, p. 45), a pesquisa de campo é realizada onde ocorreu o 

fenômeno e pode incluir entrevistas, aplicação de questionários [...]”. 

Para a consecução da pesquisa de campo, o tipo escolhido dentre os 14 enumerados por 

Figueiredo (2004) foi o survey. Segundo o autor, esse tipo de pesquisa é utilizado para 

“obtenção de informações quanto à prevalência, distribuição e inter-relação de variáveis no 

âmbito de uma população” (FIGUEIREDO, 2004, p. 114). 

No entanto, é preciso conhecer com maior profundidade esse tipo de pesquisa, na visão de 

Martins e Ferreira (2011), no sentido de que 

 

Por fim, no que se refere ao método, foi utilizada a pesquisa quantitativa, considerando o 

pressuposto de que esta abordagem procura medir o grau em que algo está presente. É 

numérica, tratada por escalas e submetida a tratamentos estatísticos (ROESCH, 2005, p. 124 - 

175). 

A FIGURA 2 traz uma síntese esquemática do desenvolvimento da pesquisa. 

FIGURA 2 – Esquema do desenvolvimento da pesquisa 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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a aplicação da pesquisa do tipo Survey exige do pesquisador certo grau de 

familiaridade com seus conceitos e exigências. [...] sendo necessário um 

considerável estudo bibliográfico prévio, envolvendo material sobre métodos de 

pesquisa, análise de dados qualitativos e revisão estatística (MARTINS E 

FERREIRA, 2011, p. 06).  
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3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 
 

 

No intuito de se aproximar ao máximo da realidade, trabalhou-se com o maior número 

possível de empresas e egressos definidos pelo critério de acessibilidade. Assim, a população 

estudada foi composta por 2.162 microempresas e 60 pequenas empresas situadas em Barra 

do Garças-MT e por cerca de 200 Egressos distribuídos nas seis turmas que já completaram o 

curso de Administração da FACISA, também de Barra dos Garças - MT. Para efeitos de 

explicação mais abrangente, se utiliza das palavras de Vergara (2005, p. 50): 

 

As pessoas e as empresas escolhidas para serem entrevistadas foram selecionadas de acordo 

com seu enquadramento ao objetivo do projeto e levando–se em conta a acessibilidade da 

pesquisadora. 

Inicialmente foi proposta uma amostra de 331 empresas e 138 egressos, considerando a 

população de 2.222 empresas e de 200 egressos do Curso de Administração da FACISA até 

2012. No entanto, conseguiu-se uma maior quantidade de respostas por parte das empresas, 

375e menor quantidade por parte dos egressos, 92. As especificações sobre distribuição e 

retorno dos instrumentos de coleta serão tratadas a seguir. Esse número é considerado válido 

pelo motivo apontado por Gressler (2004) ao discutir que, para garantir a validade interna da 

pesquisa é preciso que ela seja distribuída aleatoriamente entre os sujeitos que serão 

comparados. 

3.3 ELABORAÇÃO E COLETA DE DADOS 

No intuito de coletar dados para o mapeamento e a compatibilização entre as competências 

gerenciais requeridas pelos micro e pequenos empresários e as desenvolvidas pelo Curso de 

Entenda-se aqui por população não o número de habitantes de um local, como é 

largamente conhecido o termo, mas um conjunto de elementos (empresas, pessoas, 

produtos, por exemplo) que possuem as características que serão objetos de estudo. 

População amostral ou amostra é uma parte do universo (população) escolhida 

segundo algum critério de representatividade (VERGARA, 2005, p. 50). 
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Administração da FACISA na visão dos seus egressos, foram elaborados dois questionários 

de igual teor, respeitando-se, porém, a particularidade de cada público-alvo. 

Os questionários, um destinado aos empresários de micro e pequenas empresas (APÊNDICE 

1) e outro a egressos do Curso de Administração da FACISA (APÊNDICE 2), foram 

elaborados utilizando-se da associação das competências formativas do administrador (Brasil, 

2005) e dos modelos apresentados por Boyatzis (1982) e Zarifian (2001). 

Os instrumentos foram organizados em 3 blocos, a saber: 1º. Bloco – Caracterização da 

empresa onde o participante da pesquisa exerce suas funções; 2º. Bloco – Listagem com as 

competências gerenciais e o 3º. Bloco – Dados demográficos dos respondentes.    

As respostas do bloco 2 dos questionários foram dispostas em escala Likert
2
, seguindo as 

orientações de Roesch (2005, p.145) “quando se lida com questões atitudinais, a 

recomendação é utilizar questões múltiplas ou escalas [...]” e distribuídas em 10 escalas 

variando de 1 a 10 em grau de importância de cada competência. Quanto mais próximo de 1, 

menos a competência teria importância. 

3.3.1 Elaboração e pré-teste dos instrumentos de coleta de dados 

Ambos os questionários foram submetidos a pré-teste na intenção de identificar falhas ou 

problemas de redação, de formato e até mesmo de desconformidade com o objetivo desta 

pesquisa. O pré-teste constitui na submissão do instrumento de pesquisa a uma situação real 

antes de ser aplicado.  

No que se refere a quando realizar um pré-teste, Mattar (1994) afirma que se pode aplicá-los 

inclusive nos primeiros estágios da pesquisa. No caso em tela, os pré-testes foram aplicados 

após a elaboração dos instrumentos, a cinco pessoas com o mesmo perfil do público-alvo e 

que não responderam à pesquisa. 

                                                 

 
2
A escala Likert é uma escala psicométrica utilizada em pesquisa quantitativa, e pretende registrar o nível de 

concordância ou discordância com relação a algo que se pretende medir. 
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Seguiu-se, então, com a aplicação do pré-teste tendo sempre as diretrizes citada por Gil 

(2007) que são: 1. Avaliar a competência do questionário; 2. Estimar a duração do 

questionário ou o tempo necessário para fazê-lo; e 3. Determinar a qualidade do pesquisador. 

O questionário submetido ao pré-teste possuía no segundo bloco de questões escala Likert de 

1 a 10, e o resultado da avaliação prévia apontou que, tanto empresários como Egressos, 

consideraram que a quantidade de opções da escala estava muito cansativa e poderia se tornar 

confusa ao respondente. Por parte da pesquisadora, com relação a esse mesmo bloco, foi 

constatado que a tendência das pessoas era a de votar sempre acima de 5. Os questionários 

então foram remodelados com a escala variando de 1 a 5, sendo atribuídos os valores para 1-

fraquíssimo, 2 - fraco, 3 - regular, 4 - forte e 5- muito forte. 

3.3.2 Coleta dos dados 

Na obtenção dos dados, optou-se pelas fontes de evidências primárias, por meio de 

questionários semiestruturados, compostos por perguntas fechadas e apenas uma pergunta 

aberta. A diferenciação entre dados primários e secundários, de acordo com Roesch (2005, p. 

140), é que os secundários “não são criados pelo pesquisador” e os primários “são colhidos 

diretamente pelo pesquisador”. 

A escolha por questionário tem aporte em Gil (2007, p. 114) que entende ser o questionário 

“um conjunto de questões que são respondidas por escrito pelo pesquisado”. Segundo o autor, 

a técnica de questionário constitui em um meio rápido e de baixo custo para obter 

informações, além de dispensar o treinamento de pessoal e garantir o anonimato do 

pesquisado.  

Como já descrito, o tipo de pesquisa utilizada foi o survey, por atender aos resultados 

esperados. De acordo com Martins e Ferreira (2011), existem dois modelos de pesquisa 

survey: o interseccional e o longitudinal. O modelo aqui aplicado foi o segundo que, de 

acordo com Martins e Ferreira (2011, p. 4), possui como principal característica o período de 

coleta dos dados de uma dada população que é “realizada em um único intervalo de tempo”. 
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3.3.3 Aplicação da pesquisa 

A aplicação dos instrumentos foi realizada de duas formas: impressos, para visita, e online, 

para envio por e-mail. O período de aplicação da pesquisa teve seu início em meados do mês 

de maio/2012 e seu encerramento no início do mês de julho/2012, com aplicação simultânea 

dos questionários de forma online e impressos para visitas às pessoas enquadradas na amostra. 

O questionário online foi construído de forma idêntica ao impresso, utilizando-se da 

ferramenta SurveyMonkey que, por sua vez, encaminha a listas de e-mails. 

Vale ressaltar que a lista de e-mails dos egressos do Curso de Administração da FACISA foi 

disponibilizada pela Coordenação do Curso. Já para os micros e pequenos empresários os 

questionários foram enviados pelas entidades de classe como Associação Comercial, Agência 

local do SEBRAE e Câmara de Dirigentes Lojistas, já que listas de endereços de membros e 

associados não são de domínio público. Igualmente importante é salientar que as visitas para 

coleta de dados foram realizadas no mesmo período tendo o cuidado de se perguntar se o 

entrevistado já havia respondido o questionário enviado eletronicamente para não incorrer no 

erro de duplicidade de respostas de um mesmo entrevistado. Esse fato poderia distorcer o 

resultado da pesquisa. 

3.4 ESTRATÉGIA DE ANÁLISE DE DADOS 

O QUADRO 5 apresenta a estratégia usada na análise dos dados: correlaciona os objetivos 

específicos propostos nessa pesquisa com os autores que dão sustentação teórica para o 

assunto abordado e os instrumentos de coleta de dados correspondentes. 
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QUADRO 5 – Estratégia de análise de dados 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICIOS 
AUTORES 

TIPO DE 

PESQUISA 

FONTE 

DE DADOS 

Identificar, na literatura, as 

competências gerenciais 

exigidas pelo mercado de 

trabalho e a formação do 

Administrador; 

Dutra (2001); Prahalad e 

Hamel (1990); Zarifian 

(2001); Le Boterf(2000); 

Fleury&Fleury (2004); 

Boyatzis (1982)  

Pesquisa 

bibliográfica 

Referencial 

Teórico 

Descrever, sob a ótica dos 

empresários de MPEs, as 

competências gerenciais 

requeridas aos Egressos do 

Curso de Administração; 

Andrade e Amboni 

(2003) 

Pesquisa 

Documental 

Projeto Pedagógico do 

Curso 

Verificar as competências 

gerenciais desenvolvidas pelo 

aluno no Curso de 

Administração da FACISA.  

Boyatzis (1982) e 

Zarifian (2001) 

Le Boterf (2000); Fleury 

& Fleury (2004); 

 

Pesquisa de Campo 
Questionário 1 

Bloco 2 

Comparar se as competências 

desenvolvidas pelos egressos do 

Curso de Administração da 

FACISA estão alinhadas com 

aquelas buscadas pelos micro e 

pequenos empresários do Leste 

de Mato Grosso 

Boyatzis (1982) 

Zarifian (2001) 

Dutra (2001); Prahalad e 

Hamel (1990 

Vieira (2005) 

Fiuza (2010) 

Pesquisa de Campo 
Questionário 2 

Bloco 2 

OBJETIVO GERAL AUTORES 
TIPO DE 

PESQUISA 

FONTE 

DE DADOS 

Avaliar as competências 

gerenciais requeridas por 

empresários da Região Leste do 

Estado de Mato Grosso 

comparando com aquelas 

desenvolvidas pelos Egressos 

do Curso de Administração. 

 

Boyatzis (1982, 2008) 

Zarifian (2001) 

Vasconcelos (2008) 

Sant’Anna et. al. (2007) 

 

Pesquisa 

bibliográfica, 

documental e de 

campo. 

RT, Documentos e 

Questionários. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

3.5 TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS 

Para descrever graficamente o conjunto de dados coletados, como afirma Costa Neto (2002), 

o primeiro passo é fazer a verificação das frequências de cada questão fechada. Corroboram 

autores como Triola (2011), ao conceituar frequência de um dado quantitativo ou qualitativo 

com o número de vezes que esse valor foi observado. 

Na realização dos cálculos estatísticos dos dados quantitativos, utilizou-se das ferramentas 

disponibilizadas pelo programa de coleta de dados, o SurveyMonkey, bem como de planilha 

eletrônica Microsoft Excel 2010 e IBM SPSSS tatistics 19. Depois de filtrados e organizados, 
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os dados foram agrupados pela frequência absoluta e relativa (em percentual) e calculadas a 

média, o desvio padrão e os quartis. 

A média é uma medida de posição de tendência central, ou seja, caracteriza o centro da 

distribuição das frequências apresentadas. O desvio padrão é medida de dispersão do grau de 

variação existente no conjunto de valores em torno da média (COSTA NETO, 2002; 

TRIOLA, 2011). 

Os escores obtidos após a tabulação dos dados também seguem representados por quartil, para 

ser usado na comparação de valores dos conjuntos de dados apurados nas respostas dos 

empresários e dos egressos. 

Ao final, foi feita a comparação dos resultados de ambas as pesquisas e calculado o seu desvio 

padrão. 

Para a análise e apresentação dos dados qualitativos não foram usadas escalas numéricas e 

sim o agrupamento das respostas em conhecimentos (saber), habilidades (saber fazer) e 

atitudes (saber ser e agir). 

No próximo capítulo, especificam-se o local e o cenário onde a pesquisa foi realizada, para 

que todo o levantamento teórico esteja contextualizado e adequado ao objetivo desta 

dissertação.  
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No intuito de alcançar os objetivos traçados, acha-se oportuno especificar o cenário 

delimitado para a pesquisa bem como caracterizar o ambiente onde os pesquisados se situam. 

4.1 AS MPEs DO CONSÓRCIO PORTAL DO ARAGUAIA 

Em meio à metamorfose empresarial, o cenário das micro e pequenas empresas tem-se 

mostrado mais promissor, como aponta última pesquisa realizada, em 2007, pelo Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), intitulada Taxa de 

Sobrevivência de Micro e Pequenas Empresas no Brasil.  

De acordo com a pesquisa, no Brasil, o percentual de pequenas empresas que sobrevivem pelo 

menos dois anos passou de 51% em 2002 para 78% em 2005, ou seja, 27% a mais de 

empresas que não fecharam suas portas no Estado de Mato Grosso. Houve aumento de 1,5% 

na taxa de sobrevivência das empresas comparando os anos de 2005 e 2006, em que de cada 

100 empresas constituídas no Estado, 65 se mantiveram abertas após os dois anos de atividade 

(SEBRAE, 2007).  

O SEBRAE atribui que o aumento na taxa de sobrevivência acima exposta se deve a 

somatória de fatores como:  

No intuito de aprofundar a pesquisa realizada pelo SEBRAE e conhecer a realidade das micro 

e pequenas empresas no Leste do Estado de Mato Grosso, recorreu-se à Secretaria de 

Planejamento do Estado à procura de estatísticas. A Secretaria possui dados recentes 

publicados em seu portal onde se constatou que o Estado foi dividido em 15 Consórcios 

Intermunicipais com o objetivo de apoiar o “desenvolvimento regional sustentável dos 

municípios que os compõem, considerando seus aspectos econômicos, sociais e ambientais” 

(ABUTAKKA, 2010).  

4 DESCRIÇÃO DO CENÁRIO DA PESQUISA 

o avanço da legislação referente às micro e pequenas empresas, o aumento na 

escolaridade dos empreendedores, a maior demanda por capacitação dos 

empresários e o forte  crescimento do mercado consumidor brasileiro (SEBRAE, 

2007 p. 15).  
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Dois destes consórcios ficam na Região Leste sendo que, para este estudo, foi considerado o 

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Socioambiental Portal do 

Araguaia, pela acessibilidade da autora (FIG. 3). O Consórcio Portal do Araguaia é composto 

por sete municípios – Araguaiana, Barra do Garças, General Carneiro, Novo São Joaquim, 

Pontal do Araguaia, Torixoréu e Nova Xavantina - cujo município sede é Barra do Garças.  

 

 

FIGURA 3 – Mapa do Estado de Mato Grosso: em destaque o Consórcio Portal do Araguaia 

Fonte: Adaptado de SEPLAN / Programa de Desenvolvimento Regional - MT Regional, 2010. 

 

Quanto ao posicionamento das empresas do Consórcio Portal do Araguaia, é necessário 

esclarecer que a maior parte delas se concentra no município de Barra do Garças, cidade sede 

da Região por sua localização estratégica e infraestrutura de maior porte. Apurou-se que, das 

3.096 empresas da região abarcada pelo consórcio Portal do Araguaia, 2.227 concentram suas 

atividades no município citado, uma representatividade considerável de 71,93%, conforme 

dados levantados pelo Censo Econômico do Consórcio no primeiro semestre de 2007 (TAB. 

1) (SEPLAN, 2007, p.4). 
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TABELA 1 – Distribuição das empresas no Consórcio Portal do Araguaia por setor 

 

Distribuição das empresas da região por setor da economia 

Município Indústria Comércio Serviço Total 

Araguaiana 4 63 46 113 

Barra do Garças 80 1.188 959 2.227 

General Carneiro 5 57 47 109 

Novo São Joaquim 7 126 99 232 

Portal do Araguaia 5 55 33 93 

Ponte Branca 2 26 22 50 

Ribeirãozinho 1 54 51 106 

Torixoréu 4 92 70 166 

Consórcio do Portal do Araguaia 108 1.661 1.327 3.096 

Fonte: Censo Econômico do Consórcio Portal do Araguaia, 2007. 

 

Para a consecução da pesquisa, foi necessário realizar o levantamento quanto ao porte, já que 

se pretende descobrir quais as competências gerenciais são necessárias para o bom andamento 

das micro e pequenas. Recorreu-se então à mesma pesquisa que também apresenta o cenário 

empresarial do Consórcio segundo o porte das empresas (TAB. 2).  

A maioria das empresas sediadas em Barra do Garças é caracterizada como micro empresa, 

com representatividade de 97,08% com relação ao total de empresas do município. As 

pequenas empresas vêm em seguida com a fração de 2,7% e as médias com 0,22%. Não foi 

apontada nenhuma empresa de grande porte.  

TABELA 2 – Distribuição das empresas no Consórcio Portal do Araguaia por porte 

 

Distribuição das empresas da região de acordo com o porte 

Município Micro Pequena Média Grande Total 

Araguaiana 110 1 2 0 113 

Barra do Garças 2.162 60 5 0 2.227 

General Carneiro 106 2 1 0 109 

Novo São Joaquim 230 1 0 1 232 

Pontal do Araguaia 91 1 1 0 93 

Ponte Branca 49 1 0 0 50 

Ribeirãozinho 105 1 0 0 106 

Torixoréu 163 3 0 0 166 

Consórcio do Portal do Araguaia 3.016 70 9 1 3.096 

Fonte: Censo Econômico do Consórcio Portal do Araguaia, 2007. 
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Para efeitos de verificação, o critério a ser utilizado na pesquisa para a classificação das 

empresas quanto ao seu porte, foi utilizado o de número de funcionários (TAB. 3). 

TABELA 3 – Classificação das empresas por porte 

 

Setor Micro Pequena Média Grande 

Indústria De 0 a 20 De 21 a 100 De 101 a 500 Mais de 500 

Comércio De 0 a 10 De 11 a 50 De 51 a 250 Mais de 250 

Serviços De 0 a 10 De 11 a 50 De 51 a 250 Mais de 250 

Fonte: Censo Econômico do Consórcio Portal do Araguaia, 2007. 

 

Além de caracterizar as micro e pequenas empresas onde a pesquisa foi realizada, no tópico 

seguinte, será apresentada a FACISA – Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas 

do Araguaia e os pontos do currículo integralizado pelos Egressos do Curso de Administração  

indispensáveis para o desenvolvimento de Competências Gerenciais. 

4.2 O CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA FACISA 

A FACISA está localizada na cidade de Barra do Garças/MT desde 2002 e oferece, entre 

outros, o Curso Bacharelado em Administração. O Curso contempla em sua estrutura 

curricular disciplinas de formação geral, humanista, filosófica, profissional, psicológica e 

social e o estágio curricular supervisionado e mais atividades complementares integrativas, 

transversais e multidisciplinares. 

O eixo de formação principal, conforme descrito no Projeto Pedagógico do Curso de 

Administração, baseia-se na gestão empreendedora e os objetivos propostos para o curso são: 

1. Formar profissionais empreendedores com capacidade e flexibilidade de 

aprender, de pensar e refletir criticamente, buscando aperfeiçoamento constante 

como profissional e cidadão responsável socialmente. 

2. Conduzir o processo pedagógico para alcançar a excelência acadêmica, capaz 

de possibilitar aos discentes do Curso, condições mais amplas de competitividade no 

mercado de trabalho. 

3. Incentivar a produção e a difusão de conhecimentos por parte dos discentes e 

docentes. 

4. Oferecer aos docentes, suporte e ações orientadas a sua formação didático-

pedagógica e oportunidades de aplicação, atualização e aprofundamento de 

conhecimentos abrangidos pelas áreas temáticas do Curso, mediante a realização de 

intercâmbio e parcerias (FACISA, 2007, p. 25). 
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No que se refere ao perfil do egresso, o propósito é o de formar administradores munidos com 

as competências e habilidades necessárias para atuar em vários setores de organizações 

públicas, de empresas privadas ou do terceiro setor, com possibilidades ainda para atuar como 

consultores, pesquisadores ou ainda na área acadêmica e que atendam aos requisitos 

fundamentais dos empreendedores.  

A duração do bacharelado em Administração da FACISA é de oito semestres letivos, ou seja, 

quatro anos e o Estágio Supervisionado é obrigatório ao discente que deve integralizá-lo nos 

três últimos semestres. O objetivo final do estágio é fazer com que o bacharel seja capaz de 

diagnosticar uma situação pelo método da observação que, segundo Roesch (2005, p. 77), 

“[...] visam ao diagnóstico de uma situação organizacional” e propor melhorias.  

E, por fim, para integralizar o currículo do Curso e complementar a formação profissional e 

social do futuro administrador, ao final do Curso, os alunos deverão apresentaratividades 

complementares certificadas como Atividades de Ensino, de Iniciação à Pesquisa e de 

Extensão, estas atividades incluem participação em seminários, palestras, congressos, cursos, 

participação estudantil, entre outras. 

No que se refere ao processo de ensino-aprendizagem do Curso, o Projeto prevê que o 

currículo deverá oportunizar aos discentes, por meio da reflexão e da ação, condições de: 

 Integrar o processo de gestão organizacional no desenvolvimento local, regional 

e nacional, com visão do contexto global; 

 Promover de forma permanente a integração entre a organização e o meio 

ambiente, no bojo de processos de desenvolvimento sustentado e em contextos de 

grandes mudanças; 

 Manifestar capacidade de comunicação e trabalho em equipe, contribuindo para 

o gerenciamento eficaz das pessoas nas diversas formas de organização; 

 Atuar de forma planejada e estratégica, orientado pela sistematização de 

processos de tomada de decisão, por meio da identificação e análise de problemas 

dentro de um enfoque criativo, buscando o estabelecimento de prioridades; 

 Desenvolver métodos e técnicas utilizando-as nas diversas situações e fases do 

processo de gestão da informação das organizações, a partir da integração de 

recursos teóricos e práticos desenvolvidos nos diferentes campos da ciência da 

Administração e correlatos; 

 Liderar processos de criação e desenvolvimento de ações empreendedoras; 

 Identificar e explorar oportunidades para o desenvolvimento de atividades 

inovadoras relacionadas com a profissão; 

 Atuar de forma ética, responsável e movido por ideais de justiça e democracia.  

No tocante ao desenvolvimento das competências que os egressos deverão ter desenvolvido 

ao final do Curso, após integralizarem todo o currículo aqui apresentado, cabe demonstrar a 
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disposição das disciplinas e atividades, organizada por núcleos de formação conforme o 

GRAF. 1 constante do PPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso de Administração da FACISA (2010). 

 

Caracterizado o cenário da pesquisa, segue a apresentação dos resultados obtidos que, após os 

dados serem tabulados e organizados, foram também analisados de acordo com as métricas 

estatísticas definidas na metodologia à luz da fundamentação teórica que embasa esta 

dissertação. 

Tópicos Avançados em 
Administração 

Estruturação de Novos Negócios 

(empreendedorismo) 

Gestão de Pequenas empresas 

Planejamento e elaboração de 

projetos 
Tópicos avançados em estratégia 

Administração Pública 

Consultoria e Diagnóstico 
Organizacional 

Empresa Junior 

03 –NÚCLEO DE 

APRENDIZAGEM 

AVANÇADA 

02 – NÚCLEO DE APRENDIZAGEM 

PROFISSIONAL  

NÚCLEO DE APRENDIZAGEM 

ESPECÍFICA 

Lógica e Linguagens de Programação 
Adm. de Sistemas de Informação 

Análise de Sistemas 

Organização, sistemas e processos. 
Gestão Estratégica da Informação 

Administração de Banco de Dados 

Administração de Redes 
 

NÚCLEO DE APRENDIZAGEM 

PROFISSIONAL E EM GESTÃO 

Introdução à Administração 

Gestão das Organizações 

Direito Empresarial 
Direito Tributário 

Administração Orçamentária 

Gestão e Desenvolvimento de Talentos 
Logística Empresarial 

Administração Financeira 

Administração de Recursos Humanos 
Adm. Rec Materiais e Patrimoniais 

Administração da Produção 

Administração de Marketing 
Adm. do Sistema de Informação de Marketing 

 

Português Instrumental 

Matemática Básica 
Sociologia Organizacional 

Antropologia Cultural 

Informática Aplicada 
Introdução à Pesquisa 

Psicologia Organizacional 

Contabilidade p/ Administradores 
Estatística Aplicada à Adm. 

Teoria Econômica 

Filosofia e Ética Empresarial 

 

01-NÚCLEO DE 

APRENDIZAGEM 

FUNDAMENTAL 

04 – NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO DE 

APRENDIZAGEM  

Pesquisa em Administração 

Exercícios de Gestão Estratégica 

Oficinas de Criatividade e Aprendizagem 

Atividades Complementares 

Estágio Supervisionado I 

 Estágio Supervisionado II 

Estágio Supervisionado III 

 

GRÁFICO 1- Núcleos de formação do curso de administração da 

FACISA 
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo contém a descrição e análise dos dados obtidos na pesquisa e tem o propósito de 

discuti-los com aporte teórico apresentado no capítulo 2 para, ao final da análise, responder à 

pergunta de pesquisa.  

Para esse intento, foram descritos os dados demográficos dos respondentes, tanto dos 

empresários como dos egressos e as características das empresas em que atuam. Em seguida, 

foi evidenciado o escore das competências gerenciais apurados sob a perspectiva das MPEs e 

dos egressos do Curso de Administração da FACISA. 

5.1 PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS RESPONDENTES 

A primeira amostra descrita abaixo é constituída de 375 empresários e a segunda amostra, de 

92 egressos que responderam ao questionário da pesquisa. Todos os respondentes se 

enquadram nos requisitos delimitados para este estudo, ou seja, os empresários são 

proprietários de MPEs no município de Barra do Garças - MT e os egressos cursaram 

administração na FACISA. 

Os requisitos foram atendidos, porque se teve o cuidado de classificar já na primeira pergunta 

o porte e o município da empresa onde o pesquisado atuava. Os que não se enquadraram 

foram desconsiderados de início. 

5.2 PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS EMPRESÁRIOS 

Os 375 empresários do município de Barra do Garças são, na sua maioria, do sexo masculino. 

A faixa etária predominante está entre 26 e 35 anos (37,6%) e outra faixa representativa é a de 

mais de 45 anos (20,8%). No que se refere ao nível de escolaridade, foi constatado que: cerca 

de 20% tem Ensino médio completo, 47% tem curso superior completo ou a completar e 16% 

tem pós-graduação completa (TAB. 4). 
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TABELA 4 - Perfil socioeconômico dos empresários 

 

GÊNERO FAIXA ETÁRIA NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

Masculino 58,4% (219) Ate 25 anos 11,5% (43) Ens. Fundamental 0,8%( 3) 

Feminino 41,6% (156) De 26 a 30 18,4% (69) Ens. Médio Incompleto 8,3% (31) 

  De 31 a 35 19,2% (72) Ens. Médio Completo 20,3% (76) 

  De 36 a 40 15,5% (58) Ens. Superior Incompleto 20,5% (77) 

  De 41 a 45 14,7% (55) Ens. Superior Completo 26,4% (99) 
  Mais de 45 20,8% (78) Pós-Graduação Incompleto 7,7% (29) 

    Pós-Graduação Completo 16,0% (60) 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

Quanto ao porte, as microempresas representam 71% da amostra contra 29% de empresas de 

pequeno porte. 

No que se refere ao setor de atividades das empresas pesquisadas, foi apurado que, no 

Comércio, com 43,7%, está a maior concentração, seguida pelo setor de Serviços com 33,6% 

(TAB. 5). 

TABELA 5 - Setor de atuação das empresas pesquisadas 

 

SETOR DE ATUAÇÃO 
FREQUENCIA  

RELATIVA 

FREQUENCIA  

ACUMULADA 

Comércio 43,7% 43,7% 

Serviço 33,6% 77,3% 

Indústria/Agropecuária/Construção 10,7% 88% 

Comércio e Serviços 10,1% 98,1% 

Indústria e Comércio 1,9% 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 2012. 

A segunda amostra pesquisada foi a dos egressos do Curso de Administração, cujo perfil é 

apresentado abaixo. 

5.3 PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS EGRESSOS 

A pesquisa apontou o perfil dos 92 egressos do Curso de Administração da FACISA (TAB. 

6): metade é do sexo feminino e metade do sexo masculino e a faixa etária mais expressiva é 

de até 30 anos (46,80 %), seguida de mais de 45 anos (18,5%). Quanto ao ano em que 

concluiu o Curso de Administração, a maior ocorrência se constata no ano de 2006 (39,1%). 
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TABELA 6 - Perfil socioeconômico dos egressos. 

 

GÊNERO FAIXA ETÁRIA ANO DE 

CONCLUSÃO DO 

CURSO 

TEMPO DE SERVIÇO 

NA EMPRESA 

Masculino 50,0% Ate 25 20,7% 2006 39,1% Ate 1 19,6% 

Feminino 50,0% De 26 a 30 26,1% 2007 5,4% De 1 a 3 20,7% 
  De 31 a 35 14,1% 2008 12,0% De 3 a 6 18,5% 

  De 36 a 40 9,8% 2009 8,7% De 6 a 10 20,7% 
  De 41 a 45 10,9% 2010 14,1% + de 10 20,7% 
  + de 45 18,5% 2011 3,3%  

    2012 17,4%  

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

 

A maioria (53%) trabalha em pequenas empresas e 44% em microempresas (GRAF. 2). Entre 

as pequenas, predomina o setor de serviços, e entre as micro, o setor predominante é o 

comércio. 

GRÁFICO 2 - Porte das empresas onde os egressos atuam 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

Apresentados os perfis dos participantes, passa-se à descrição do resultado do bloco 2 da 

pesquisa iniciando com as informações apuradas do grupo de empresários. 

 

5.4 COMPETÊNCIAS GERENCIAIS REQUERIDAS PELAS MPEs 

 

Neste item, são apresentados os resultados da pesquisa com empresários para evidenciar quais 

as competências gerenciais são consideradas mais importantes na sua percepção. Inicialmente, 

apresenta-se a avaliação geral descritiva e, depois, a análise da questão aberta. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Micro (0 a 20 empregados)

Pequena(21 a 100 empregados)

Não responderam

44% 

53% 

3% 



56 

 

5.4.1 Avaliação geral 

O propósito da avaliação geral é apontar, em forma de números e escores, os resultados 

obtidos sobre a opinião dos empresários. Usando a estatística descritiva, apurou-se a média, o 

desvio padrão, o percentual e os quartis. 

Elencou-se a relação de competências gerenciais em ordem decrescente das médias obtidas e 

seus respectivos resultados como valores mínimos e máximos e desvio padrão com a 

finalidade de apresentar uma síntese dos resultados apurados para a análise e posicionamento 

da pesquisadora (TAB. 7). 

Observa-se aqui que não há grande intervalo entre a mais e a menos requerida, a amplitude
3
 

encontrada é de apenas 0,64. Por esse motivo, optou-se por usar duas casas decimais nas 

tabelas e gráficos para estabelecer uma diferenciação de escores, uma vez que o 

arredondamento deixaria empatadas várias competências. 

Observa-se, pela média das respostas, que todas as 22 competências listadas no questionário 

da pesquisa estão sendo bastante requeridas pelos empresários, resultado que confirma as 

reflexões de Sant’ Anna et. al. (2007), citado por Gitahy e Fischer (1996), que ressaltam que 

as empresas estão demandando profissionais com múltiplas competências, verdadeiros 

“super-homens” e “super-mulheres”.  

Corroborando com essa reflexão, vale ressaltar que o trabalho de um administrador é 

complexo, multidimensional e requer uma série de competências, habilidades e atitudes. E é 

por causa dessa complexidade que um aspecto apresentado por Andrade e Amboni (2003) 

deve ser aqui observado: o administrador deve ser, ao mesmo tempo, especialista e generalista 

ou um “generalista especializado”? 

As seis competências mais requeridas pelos empresários de MPEs são as de número 21, 13, 

14 e 2, respectivamente:  

1º. Conhecer o negócio da empresa (serviços, produtos), competência 21, média de 4,37; 

                                                 

 
3
 Amplitude é a diferença entre a maior e a menor média encontrada. 
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2º. Adaptar-se às exigências do mercado e às necessidades dos clientes, competência 13, 

média de 4,21; 

3º. Saber trabalhar orientado para a qualidade, competência 14, média de 4,17; 

4º. Tomar decisões: identificar problemas e propor/implementar soluções, competência 2, 

média de 4,17; 

5º. Motivação, Dinamismo e Iniciativa, competência 15, média de 4,15; e 

6º. Comunicar-se com clareza e coerência, competência 7, média de 4,15; 

 

Observa-se que as competências elencadas em 3º. E 4º. lugares obtiveram a mesma média 

(4,17), bem como as posicionadas em 5º. e 6º. com 4,15 de média. 

Na relação das seis menos requeridas, estão as competências 12, 16, 22 e 17, partindo da 

menos requerida: 

1º. Incentivar a criatividade da equipe, competência 12, média 3,71;  

2º. Possuir flexibilidade, competência 16, média 3,73; 

3º. Possuir conhecimentos de Informática e Automação, competência 22, média 3,77;  

4º. Ter capacidade de liderança: unir os esforços grupais, a fim de atingir objetivos da 

empresa, competência 17, média 3,87; 

5º. Ser facilitador da interação entre as pessoas, competência 10, média 3,88; e 

6º. Usar adequadamente a língua portuguesa falada e escrita, competência 8, média 3,94. 
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TABELA 7 – Medidas descritivas ordenadas pela média 

 

 
Competências requeridas pelas MPEs Mínimo Máximo Média 

Desvio 

Padrão 

21 Conhecer o negócio da empresa (serviços, produtos) 1 5 4,37 1,09 

13 Adaptar-se às exigências do mercado e às necessidades dos clientes 1 5 4,21 1,07 

14 Saber trabalhar orientado para a qualidade 1 5 4,17 0,99 

2 Tomar decisões: identificar problemas e propor/implementar 

soluções 
1 5 4,17 1,05 

15 Motivação, Dinamismo e Iniciativa 1 5 4,15 1,21 

7 Comunicar-se com clareza e coerência 1 5 4,15 1,00 

4 Possuir capacidade de trabalhar sob pressão (prazos e metas) 1 5 4,13 1,21 

19 Saber Planejar e Organizar o trabalho 1 5 4,13 0,98 

3 Ter autocontrole em situações de tensão 1 5 4,13 1,03 

20 Manter bom Relacionamento Interpessoal e Empatia 1 5 4,06 1,00 

1 Saber identificar oportunidades 1 5 4,06 1,13 

9 Saber trabalhar em equipe e motivá-las 1 5 4,05 1,15 

5 Saber ouvir, processar e compreender o contexto da mensagem 1 5 4,04 1,07 

6 Saber dar retornos (feedback) 1 5 3,98 1,03 

11 Compartilhar Conhecimentos 1 5 3,97 1,05 

18 Possuir Capacidade de Negociação e Solução de Conflitos 1 5 3,97 1,00 

8 Usar adequadamente a língua portuguesa falada e escrita 1 5 3,94 1,17 

10 Ser facilitador da interação entre as pessoas 1 5 3,88 1,12 

17 Ter Capacidade de Liderança: unir os esforços grupais, a fim de 

atingir objetivos da empresa 
1 5 3,87 1,02 

22 Possuir Conhecimentos de Informática e Automação 1 5 3,77 1,01 

16 Possuir Flexibilidade 1 5 3,73 0,98 

12 Incentivar a Criatividade da equipe 1 5 3,71 1,00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

Após a análise pelo valor médio, é importante que se aplique o conceito de desvio padrão. Ele 

é medido para encontrar uma quantidade indicativa da variação que existe em torno da média 

de um conjunto de medidas.  

Desvio padrão mostra que as competências com maior discrepância ou indecisão dos 

empresários foram a 15. Motivação, Dinamismo e Iniciativa e a 4. Possuir capacidade de 

trabalhar sob pressão (prazos e metas), com índice de 1,21. A maior concordância, na qual o 

desvio padrão é pequeno, foi localizada nas competências 19. Saber Planejar e organizar o 

trabalho e 16. Possuir flexibilidade com índice igual a 0,98  
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Os dados apurados na pesquisa referentes ao desvio padrão apontam para a concordância em 

relação ao grau de importância da maioria das competências, partindo-se da premissa 

conceitual de que, quanto mais baixo for o índice, maior é o padrão de incidência. (GRAF. 3). 

GRÁFICO3 - Desvio Padrão das competências requeridas pelas MPEs. 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

Organizando os dados pelas suas frequências relativas (TAB. 8), foi possível confirmar que, 

como apresentado pelas médias na TAB. 7, todas as competências foram bastante requeridas 

na percepção dos empresários. Porém, três se destacam por possuírem grau de exigência 5 na 

opinião de 50% ou mais dos entrevistados que são: Conhecer o negócio da empresa (serviços, 

produtos) com 61,33% das escolhas; Adaptar-se às exigências do mercado e às necessidades 

dos clientes com 55,47%; e Saber trabalhar orientado para a qualidade, com 50% das 

escolhas. São, respectivamente, as competências de número 21, 13 e 14. 

Outra constatação importante se trata da possibilidade de destacar as competências que menos 

obtiveram a pontuação máxima (5) em ordem crescente: a competência 16. Possuir 

flexibilidade com 31%; a 12. Incentivar a Criatividade da equipe e a 10. Ser facilitador da 

interação entre as pessoas, com 34% cada; e a competência 6. Saber dar retornos (feedback) 

com 35%.  
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TABELA 8 - Competências requeridas pelas MPEs 

 
1=pouquíssimo                                     5=totalmente 

requerida                                             requerida 

Competências requeridas pelas MPEs 1 2 3 4 5 

21 Conhecer o negócio da empresa (serviços, produtos) 2% 5% 9% 22% 61% 

13 Adaptar-se às exigências do mercado e às necessidades dos 

clientes 
2% 9% 11% 23% 55% 

14 Saber trabalhar orientado para a qualidade 2% 7% 12% 29% 50% 

20 Manter bom Relacionamento Interpessoal e Empatia 3% 11% 14% 24% 48% 

4 Possuir capacidade de trabalhar sob pressão (prazos e 

metas) 
3% 6% 15% 28% 48% 

2 Tomar decisões: identificar problemas e 

propor/implementar soluções 
2% 5% 14% 31% 47% 

15 Ter Motivação, Dinamismo e Iniciativa 2% 5% 15% 30% 47% 

3 Ter autocontrole em situações de tensão 2% 7% 14% 31% 46% 

7 Comunicar-se com clareza e coerência 2% 5% 15% 31% 46% 

1 Saber identificar oportunidades 2% 9% 15% 29% 45% 

19 Saber Planejar e Organizar o trabalho 2% 5% 15% 35% 43% 

5 Saber ouvir, processar e compreender o contexto da 

mensagem 
2% 6% 18% 31% 42% 

18 Possuir Capacidade de Negociação e Solução de Conflitos 4% 10% 14% 32% 41% 

8 Usar adequadamente a língua portuguesa falada e escrita 2% 9% 22% 26% 40% 

9 Saber trabalhar em equipe e motivá-las 2% 6% 17% 35% 40% 

17 Ter Capacidade de Liderança: unir os esforços grupais, a 

fim de atingir objetivos da empresa 
4% 11% 18% 30% 38% 

11 Compartilhar Conhecimentos 3% 7% 18% 34% 37% 

22 Possuir Conhecimentos de Informática e Automação 5% 13% 17% 29% 36% 

6 Saber dar retornos (feedback) 2% 7% 19% 36% 35% 

10 Ser facilitador da interação entre as pessoas 2% 8% 23% 32% 34% 

12 Incentivar a Criatividade da equipe 5% 14% 21% 26% 34% 

16 Possuir Flexibilidade 6% 10% 20% 33% 31% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

No item a seguir, será utilizada a divisão por quartis dada a importância de se medir a 

localização dos extremos, considerados aqui como os 25% maiores e os 25% menores valores 

médios. 
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5.4.2 Análise das competências pelos quartis 

Ordenados os resultados pelas respectivas médias, expõe-se o ranking das competências 

utilizando a medida de posição relativa denominada quartil. Os quartis são originados da 

seguinte forma: 

- Primeiro Quartil (Q1): Separa os primeiros 25% dos valores inferiores aos outros 75%, ou 

seja, o quartil inferior; 

- Segundo Quartil (Q2): Separa os 50% dos valores inferiores aos outros 25%. Representa a 

mediana; e 

- Terceiro Quartil (Q3): Separa os últimos 25%, onde concentram as maiores médias 

encontradas, ou seja, o quartil superior. 

Aplicando a fórmula do quartil, obteve-se o seguinte resultado: 

Q0 =3,71(menor média) 

Q1=3,94 (quartil inferior) 

Q2 = 4,05 (mediana) 

Q3=4,14 (quartil superior) 

Q4 = 4,37 (maior média)      

A mediana 4,05 representa o centro do conjunto de médias e está localizada entre as 

competências 1. Saber identificar oportunidades e 9. Saber trabalhar em equipe e motivá-las 

(GRAF. 4). 
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GRÁFICO 4 - Ranking das competências requeridas pelas MPEs 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

O quartil superior expõe as médias que, juntas, representam 25% dos maiores resultados 

apurados. Nele estão ordenadas de forma decrescente as competências: 21. Conhecer o 

negócio da empresa (serviços, produtos); 13. Adaptar-se às exigências do mercado e às 

necessidades dos clientes; 14. Saber trabalhar orientado para a qualidade; 2. Tomar decisões: 

identificar problemas e propor/implementar soluções; 15. Motivação, Dinamismo e Iniciativa; 

e 7. Comunicar-se com clareza e coerência (GRAF. 5). 

GRÁFICO 5 - Competências mais requeridas pelas MPEs – Quartil Superior 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
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Ordenadas da mesma forma representam o quartil inferior as competências: 8. Usar 

adequadamente a língua portuguesa falada e escrita; 10. Ser facilitador da interação entre as 

pessoas; 17. Ter capacidade de liderança: unir os esforços grupais, a fim de atingir objetivos 

da empresa; 22. Possuir conhecimentos de Informática e Automação; 16. Possuir 

flexibilidade; e 12. Incentivar a criatividade da equipe (GRAF. 6). 

 

GRÁFICO 6 - Competências menos requeridas pelas MPEs – Quartil Inferior 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

Outra importante verificação é onde incidem as maiores concentrações de respostas. Para isso, 

no item seguinte, fez-se o agrupamento das competências em três níveis: pouco requeridas, 

requeridas e muito requeridas. 

5.4.3 Análise das competências agrupadas 

O critério utilizado para o agrupamento em três níveis baseou-se no somatório das frequências 

relativas dos graus de exigência em que cada competência foi requerida pelos empresários a 

saber: 

1. Pouco Requeridas, equivale à soma das duas primeiras opções de resposta (1 +2); 

2. Requeridas, o resultado da terceira opção; 

3. Muito requeridas, a soma das duas últimas (4+5). 

O agrupamento foi ordenado pela coluna 3, isto é, pelas competências “muito requeridas” e 

dispostas na tabela 9. O resultado encontrado mostra que as maiores concentrações das 

respostas estão no nível 3, ou seja, no agrupamento denominado “muito requeridas”. 
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TABELA 9 - Agrupamento das competências requeridas pelas MPEs 

 

 
Competências requeridas pelas MPEs 

Pouco 

Requeridas 
Requeridas 

Muito 

requeridas 

21 Conhecer o negócio da empresa (serviços, produtos) 7,5% 9,1% 83,5% 

2 Tomar decisões: identificar problemas e propor/implementar 

soluções 
7,5% 13,6% 78,9% 

14 Saber trabalhar orientado para a qualidade 9,3% 12,0% 78,7% 

19 Saber Planejar e Organizar o trabalho 6,9% 14,7% 78,4% 

13 Adaptar-se às exigências do mercado e às necessidades dos 

clientes 
10,7% 11,2% 78,1% 

7 Comunicar-se com clareza e coerência 7,2% 15,2% 77,6% 

3 Ter autocontrole em situações de tensão 9,1% 13,9% 77,1% 

15 Ter Motivação, Dinamismo e Iniciativa 7,5% 15,5% 77,1% 

4 Possuir capacidade de trabalhar sob pressão (prazos e metas) 9,1% 14,7% 76,3% 

9 Saber trabalhar em equipe e motivá-las 8,0% 17,3% 74,7% 

1 Saber identificar oportunidades 11,2% 14,9% 73,9% 

5 Saber ouvir, processar e compreender o contexto da mensagem 8,3% 18,4% 73,3% 

18 Possuir Capacidade de Negociação e Solução de Conflitos 13,3% 14,1% 72,5% 

20 Manter bom Relacionamento Interpessoal e Empatia 13,9% 13,9% 72,3% 

6 Saber dar retornos (feedback) 8,8% 19,5% 71,7% 

11 Compartilhar Conhecimentos 9,9% 18,4% 71,7% 

17 Ter Capacidade de Liderança: unir os esforços grupais, a fim de 

atingir objetivos da empresa 
14,9% 17,6% 67,5% 

8 Usar adequadamente a língua portuguesa falada e escrita 11,2% 22,1% 66,7% 

10 Ser facilitador da interação entre as pessoas 10,7% 22,7% 66,7% 

22 Possuir Conhecimentos de Informática e Automação 18,1% 17,3% 64,5% 

16 Possuir Flexibilidade 16,5% 19,7% 63,7% 

12 Incentivar a Criatividade da equipe 18,7% 20,8% 60,5% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

Observa-se que, ainda que as competências 12. Incentivar a criatividade da equipe; 16. 

Possuir flexibilidade; 22. Possuir conhecimentos de Informática e Automação; 10. Ser 

facilitador da interação entre as pessoas; e 8. Usar adequadamente a língua portuguesa falada 

e escrita sejam consideradas menos importantes na opinião dos empresários respondentes, 

estão com uma concentração de mais de 50% no terceiro agrupamento. 

Observa-se pela média das respostas que todas as 22 competências estão sendo bastante 

requeridas pelos empresários, resultado que confirma as reflexões de Sant’ Anna et. al. (2007) 

que ressaltam que as empresas estão demandando profissionais  com múltiplas competências, 

verdadeiros “super-homens” e “super-mulheres”.  

Terminadas as análises quantitativas, passa-se à apresentação das respostas da única questão 

aberta do questionário. Essas respostas contribuem para que se conheça um pouco mais do 

que o mercado de trabalho espera dos profissionais em administração. 
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5.4.4 Análise da questão aberta 

O questionário respondido pelos empresários continha uma questão aberta que perguntava 

sobre quais outras competências seriam importantes para os profissionais de administração.  

Foram várias as contribuições dos empresários nessa questão aberta. Foram sugeridas 

competências de vários tipos. Com base nas respostas, foi composto o quadro 6, em que as 

competências foram agrupadas em Conhecimentos - Saber, Habilidades - Saber Fazer, e 

Atitudes - Saber Ser e Agir (LE BOTERF, 2000). 

De acordo com Gondim &Cols (2003), o saber ser se refere às características pessoais que 

favorecem as interações humanas no trabalho e a formação de atitudes de 

autodesenvolvimento. O saber fazer está relacionado às habilidades motoras, técnicas, saber 

indispensável para a execução do trabalho. O saber agir é a capacidade de mobilizar 

conhecimentos, habilidades e atitudes para o trabalho. 

QUADRO 6 – Outras competências importantes na percepção dos empresários 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecimento 

(saber) 

Ter conhecimentos em finanças, vendas e tributação 

Conhecer de logística internacional 

Conhecer de atualidades, leis, normas ref. a trabalhador e tributação. 

Possuir compreensão do direito, de trabalho administrativo e direito do consumidor 

Ter conhecimento em tributação fiscal 

Ter conhecimento em compras e estoque 

Possuir conhecimentos em custos, finanças e contabilidade 

Saber sobre o mercado dos produtos da empresa 

Conhecer normas de higiene  

Ser atualizado com as normas da vigilância sanitária 

Conhecer de inspeção de obras 

Saber formar preço de venda de produtos e serviços da empresa 

Possuir conhecimentos técnicos sobre funcionamento dos maquinários da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

(Saber Fazer) 

Saber se posicionar perante a sociedade. 

Conquistar novos clientes 

Fazer interação entre teoria e prática e entre planejamento e execução. 

Fazer planejamento e controle das atividades da Empresa 

Fiscalizar a equipe 

Identificar Oportunidades 

Saber contratar e demitir para não gerar passivos trabalhistas 

Ter capacidade de convencimento aos clientes 

Saber controlar as pessoas e os processos do negocio 

Saber controlar o financeiro e o departamento pessoal 

Saber encantar os clientes 

Ter agilidade 

Ter capacidade de assumir riscos 

Ter capacidade de Negociação e Solução de Conflitos  

Ter capacidade para contratar e treinar novos vendedores  

Ter capacidade para vender  
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

Alguns empresários contribuíram bastante nesse item, descrevendo suas sugestões. Os textos 

abaixo mostram que foram ressaltadas as competências comportamentais ou sociais focadas 

no saber ser e as competências técnicas relacionadas ao conhecimento.  

1. Apresentar soluções e deixar de relatar apenas os problemas - ser proativo e ao 

mesmo tempo compreender o equilíbrio necessário na hierarquia. 

2. Confiar em si e empreender seu trabalho com a certeza do êxito, habilidades, 

competências, atitudes, visões de mundo, etc. 

3. Ser proativo de competência, habilidades, compartilhar visão sistêmica, 

atitudes. 

Os empresários apontam em seus textos para uma tendência em requerer competências 

ligadas à proatividade e à humanidade. São as competências sociais corroboradas por 

Boyatizis (1982, 2008, 2009); Le Boterf (2000); Zarifian (2001); Fleury & Fleury (2004).  

Constatou-se nos comentários que a percepção dos empresários está de acordo com as 

competências gerenciais apresentadas por Boyatzis (1982, 2008, 2009) como fundamentais 

para o gestor. Encontra-se alinhamento nas competências proatividade, uso de poder 

socializado e gestão de grupo. 

Visando atingir o terceiro objetivo específico delineado para este estudo, “verificar as 

competências a serem desenvolvidas pelo aluno no curso de Administração da FACISA”, 

serão demonstrados, a seguir, os resultados da pesquisa com os egressos. 

 

Ter capacidade de antever problemas, agir preventivamente. 

Transformar as dificuldades em oportunidades 

Saber ouvir e se expressar 

Passar periodicamente por reciclagem e capacitação 

 

 

 

 

 

 

Atitudes 

(Saber Ser e Agir) 

Saber conquistar seu espaço e permanecer dentro dele. 

Agir com vivacidade com transparência 

Ter honestidade e ética 

Atuar de forma a não abandonar princípios básicos de humanidade 

Gerir com inteligência, simplicidade, companheirismo e etc. 

Ser humano, ter humildade. 

Passar para o outro o que você sabe sem o denegrir 

Buscar atualização sempre. 

Ser empreendedor 

Estar sempre apto a mudanças e sempre buscar conhecimentos novos 

Ter bom senso 

Amar o que faz 

Acreditar nas pessoas 
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5.5 COMPETÊNCIAS GERENCIAIS DESENVOLVIDAS NO CURSO 

Abaixo segue a análise descritiva sobre quais competências gerenciais são mais e menos 

desenvolvidas no Curso de Graduação em Administração da FACISA, na percepção dos 

egressos entrevistados. Foi também exibido o resultado da pergunta aberta, conforme a 

classificação de Le Boterf (2000): Conhecimento, Habilidades e Atitudes. 

5.5.1 Análise geral 

A pontuação obtida com a tabulação das respostas dos egressos é apresentada nos mesmos 

parâmetros estatísticos utilizados para a análise das respostas dos empresários, ou seja, a 

média, o desvio padrão, o percentual e os quartis. Como padronização, os índices apurados 

foram descritos com duas casas decimais para evitar muitos empates.  

As competências foram classificadas pela média em ordem decrescente na primeira análise 

(TAB. 10) e se apurou uma amplitude de 0,85 com relação à diferença entre a média da mais 

desenvolvida (4,33) com a menos desenvolvida (3,48) na opinião dos egressos. 

As médias das respostas apontam que os egressos tem opinião de que, das competências 

apresentadas, apenas a de número 21. Conhecer o negócio da empresa (serviços, produtos) é 

amplamente desenvolvida. Essa afirmação tem seu fundamento alicerçado em duas medidas: 

a primeira é na média de 4,33, e a segunda no fato de que foi a única competência que obteve 

a maior nota na escala de importância selecionada pelos egressos.  

É possível observar que as médias indicam que a pontuação máxima de 5 foi menos 

selecionada que a 4, indicando que há campo a ser explorado pela FACISA no sentido de 

promover o desenvolvimento de competências gerenciais. 

Analisando a posição em que as competências foram escolhidas, tem-se a seguinte ordem:  

1º Conhecer o negócio da empresa (serviços, produtos), competência 21, média de 4,33; 

2º Comunicar-se com clareza e coerência, competência 7, média de 3,97; 

3º Saber Planejar e organizar o trabalho, competência 19, média de 3,93 e 

4º Manter bom relacionamento interpessoal e empatia, competência 20, média de 3,91. 
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Destas quatro competências apresentadas como as mais desenvolvidas no Curso de 

Administração, apenas a de número 3. Saber planejar e organizar o trabalho obteve nota 

mínima 2. Isso mostra que nenhum egresso selecionou essa competência como fracamente 

desenvolvida no Curso. 

No que se refere ao resultado das competências menos desenvolvidas no Curso, as apontadas 

foram: 

1º Ter autocontrole em situações de tensão, competência 3, média de 3,48; 

2º Usar adequadamente a língua portuguesa falada e escrita, competência 8, média de 3,55; 

3º Incentivar a criatividade da equipe, competência 12, média de 3,60 e 

4º Possuir capacidade de negociação e solução de conflitos, competência 18, média de 3,62; 

5º. Ser facilitador da interação entre as pessoas, competência 10, média de 3,62; e 

6º. Possuir capacidade de trabalhar sob pressão (prazos e metas), competência 4, média de 

3,64. 

Vale ressaltar que, mesmo apresentando as menores médias, as duas competências citadas 

como as menos desenvolvidas não receberam de nenhum respondente nota mínima e partiram 

da nota 2.  
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TABELA 10 – Medidas descritivas ordenadas pela média 

 

  Competências desenvolvidas no curso de ADM Mín. Máx. Média 
Desvio 

Padrão 

21 Conhecer o negócio da empresa (serviços, produtos) 1 5 4,33 0,81 

7 Comunicar-se com clareza e coerência 1 5 3,97 0,88 

19 Saber Planejar e Organizar o trabalho 2 5 3,93 0,89 

20 Manter bom Relacionamento Interpessoal e Empatia 1 5 3,91 0,95 

14 Saber trabalhar orientado para a qualidade 2 5 3,89 0,92 

15 Ter Motivação, Dinamismo e Iniciativa 1 5 3,88 0,85 

13 
Adaptar-se às exigências do mercado e às necessidades dos 

clientes 
2 5 3,87 0,95 

16 Possuir Flexibilidade 1 5 3,85 0,95 

11 Compartilhar Conhecimentos 1 5 3,85 1,00 

5 Saber ouvir, processar e compreender o contexto da mensagem 1 5 3,83 0,88 

22 Possuir Conhecimentos de Informática e Automação 1 5 3,83 1,03 

9 Saber trabalhar em equipe e motivá-las 1 5 3,80 0,96 

17 
Ter Capacidade de Liderança: unir os esforços grupais, a fim de 

atingir objetivos da empresa. 
1 5 3,79 1,06 

2 
Tomar decisões: identificar problemas e propor/implementar 

soluções 
1 5 3,73 0,93 

6 Saber dar retornos (feedback) 1 5 3,72 0,91 

1 Saber identificar oportunidades 1 5 3,64 1,05 

4 Possuir capacidade de trabalhar sob pressão (prazos e metas) 1 5 3,64 1,09 

10 Ser facilitador da interação entre as pessoas 1 5 3,62 0,96 

18 Possuir Capacidade de Negociação e Solução de Conflitos 1 5 3,62 1,03 

12 Incentivar a Criatividade da equipe 1 5 3,60 1,07 

8 Usar adequadamente a língua portuguesa falada e escrita 2 5 3,55 1,01 

3 Ter autocontrole em situações de tensão 2 5 3,48 1,03 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

Analisando a tabela 10 pelo desvio padrão, observa-se que os dois maiores desequilíbrios de 

opiniões se concentraram nas competências 4. Possuir capacidade de trabalhar sob pressão 

(prazos e metas) que apresentou desvio padrão de1,09 e 12. Incentivar a criatividade da 

equipe, com desvio padrão de 1,08. 

Do lado oposto, as competências 21. Conhecer o negócio da empresa (serviços, produtos) e 

15. Ter motivação, dinamismo e iniciativa tiveram maior concordância com relação ao grau 

em que foram desenvolvidas no Curso. O desvio padrão obtido foi de 0,81 na competência 21 

e 0,85 na competência 15. 

Nessa análise, um dado importante foi possível ser localizado no que se refere à competência 

21. Conhecer o negócio da empresa (serviços, produtos), pois, além de ser a escolhida como a 

mais desenvolvida durante o Curso, é também a competência em que o índice de 

concordância do grau de desenvolvimento foi o mais uniforme e consensual.  
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Para maior visualização dos índices e do padrão de concordância das respostas, elaborou-se o 

gráfico 7, com base nos dados apurados na pesquisa referentes ao desvio padrão de cada 

competência.  

 

GRÁFICO 7 - Desvio padrão das competências desenvolvidas pelos egressos 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

Seguindo a ordem estratégica de análise, a próxima etapa é apresentar os resultados apurados 

em percentuais (TAB. 11). A competência 21. Conhecer o negócio da empresa (serviços, 

produtos) foi a única que apresentou maior frequência relativa de escolhas de grau 5, com 

48,91%.  

As demais competências receberam maior concentração de percentual no grau 4, sendo a 14. 

Saber trabalhar orientado para a qualidade, 47,83%; 16. Possuir Flexibilidade, 46,74%; e 

empatadas em 45,65% das escolhas as competências 2. Tomar decisões: identificar problemas 

e propor/implementar soluções, 15. Motivação, Dinamismo e Iniciativa, 11. Compartilhar 

conhecimentos e 20. Manter bom relacionamento interpessoal e empatia. 

As competências que menos obtiveram escolhas de pontuação 5 foram a de número 3. Ter 

autocontrole em situações de tensão, a de número 8. Usar adequadamente a língua portuguesa 

falada e escrita; a de número 10. Ser facilitador da interação entre as pessoas, empatadas em 

18,48% das escolhas e a 6. Saber dar retornos (feedback); e a 2. Tomar decisões: identificar 

problemas e propor/implementar soluções igualadas em percentual de 19,57%. 
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TABELA 11 - Competências desenvolvidas pelos egressos 

 
                                                                 1=pouquíssimo                                     5=totalmente 

requerida                                              requerida 

Competências desenvolvidas pelos egressos 1 2 3 4 5 

14 Saber trabalhar orientado para a qualidade 1,1% 7,6% 17,4% 47,8% 26,1% 

16 Possuir Flexibilidade 1,1% 9,8% 17,4% 46,7% 25,0% 

2 
Tomar decisões: identificar problemas e 

propor/implementar soluções 
1,1% 9,8% 23,9% 45,7% 19,6% 

11 Compartilhar Conhecimentos 4,3% 4,3% 19,6% 45,7% 26,1% 

15 Ter Motivação, Dinamismo e Iniciativa 1,1% 3,3% 26,1% 45,7% 23,9% 

20 Manter bom Relacionamento Interpessoal e Empatia 1,1% 8,7% 16,3% 45,7% 28,3% 

9 Saber trabalhar em equipe e motivá-las 2,2% 7,6% 21,7% 44,6% 23,9% 

19 Saber Planejar e Organizar o trabalho 1,1% 4,3% 21,7% 44,6% 28,3% 

6 Saber dar retornos (feedback) 2,2% 4,3% 32,6% 41,3% 19,6% 

17 
Ter Capacidade de Liderança: unir os esforços grupais, a 

fim de atingir objetivos da empresa 
4,3% 7,6% 19,6% 41,3% 27,2% 

13 
Adaptar-se às exigências do mercado e às necessidades dos 

clientes 
1,1% 7,6% 22,8% 40,2% 28,3% 

1 Saber identificar oportunidades 3,3% 12,0% 23,9% 39,1% 21,7% 

10 Ser facilitador da interação entre as pessoas 1,1% 12,0% 29,3% 39,1% 18,5% 

7 Comunicar-se com clareza e coerência 0,0% 5,4% 23,9% 38,0% 32,6% 

18 Possuir Capacidade de Negociação e Solução de Conflitos 2,2% 13,0% 26,1% 38,0% 20,7% 

21 Conhecer o negócio da empresa (serviços, produtos) 0,0% 4,3% 8,7% 38,0% 48,9% 

5 
Saber ouvir, processar e compreender o contexto da 

mensagem 
0,0% 5,4% 32,6% 35,9% 26,1% 

8 Usar adequadamente a língua portuguesa falada e escrita 3,3% 9,8% 32,6% 35,9% 18,5% 

12 Incentivar a Criatividade da equipe 3,3% 13,0% 26,1% 35,9% 21,7% 

22 Possuir Conhecimentos de Informática e Automação 0,0% 10,9% 19,6% 35,9% 33,7% 

4 
Possuir capacidade de trabalhar sob pressão (prazos e 

metas) 
2,2% 15,2% 23,9% 33,7% 25,0% 

3 Ter autocontrole em situações de tensão 0,0% 21,7% 27,2% 32,6% 18,5% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

Seguindo o delineamento realizado na metodologia, foi realizada a separação dos índices em 

quartis para determinar a sua posição relativa e a mediana, que representa o valor central das 

médias apuradas. 

 

5.5.2 Análise dos quartis 

 

A ordenação por quartis é realizada tomando a média como base e originados da mesma 

forma como exposto no item 5.4.2, de forma que o resultado alcançado foi: 

Q0 = 3,48(menor média)  
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Q1= 3,64(quartil inferior) 

Q2 = 3,82(mediana) 

Q3 = 3,88(quartil superior) 

Q4 = 4,33( maior média)      

 

No intervalo do quartil superior não houve empate de médias, diferentemente dos demais 

quartis e a mediana encontrada, 3,82, está localizada entre as competências 22 e 9 (GRAF. 8). 

 

GRÁFICO 8 - Ranking das competências desenvolvidas no curso de Administração 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

As competências que compõem o quartil superior são: 21. Conhecer o negócio da empresa 

(serviços, produtos); 7. Comunicar-se com clareza e coerência; 8. Saber planejar e organizar o 

trabalho, 20. Manter bom relacionamento interpessoal e empatia; 14. Saber trabalhar 

orientado para a qualidade; e 15. Ter motivação, dinamismo e iniciativa (GRAF. 9). 

A composição acima está, em parte, prevista no PPC (QUADRO 4), principalmente as 

competências de número 7, 8 e 20. O PPC ainda considera como competências essenciais 
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formativas do administrador que devem ser desenvolvidas no curso as ligadas a reconhecer e 

definir problemas, pensar estrategicamente e desenvolver o raciocínio lógico.  

Na tabela apresentada no questionário, as competências mencionadas de acordo com o PPC 

não foram escolhidas para compor o quadrante superior. Entre elas estão as competências de 

número 2. Tomar decisões: identificar problemas e propor/implementar soluções;1. Saber 

identificar oportunidades; e 5. Saber ouvir, processar e compreender o contexto da mensagem. 

 

GRÁFICO 9 - Competências mais desenvolvidas no curso de Administração – Quartil Superior 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

Na composição do quartil inferior estão as competências 1. Saber identificar oportunidades; 

4.Possuir capacidade de trabalhar sob pressão (prazos e metas); 10. Ser facilitador da 

interação entre as pessoas; 18. Possuir capacidade de negociação e solução de conflitos; 12. 

Incentivar a criatividade da equipe; 8. Usar adequadamente a língua portuguesa falada e 

escrita e 3. Ter autocontrole em situações de tensão (GRAF. 9). 

 

GRÁFICO 10 - Competências menos desenvolvidas no curso de Administração – Quartil Inferior 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

Observando a disposição em quartis é possível dizer que as opiniões dos egressos convergem 

para médias muito próximas, exceto na diferença maior observada na competência de número 
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3.Ter autocontrole em situação de tensão, tida como a menos desenvolvida no curso de 

administração.  

Esse resultado está em desacordo com a pesquisa documental no PPC e com os estudos 

bibliográficos apoiados em Zarifian (2001), Ruas (2001), Le Boterf (2003),Boyatzis (1982, 

2008, 2009), pois todos corroboram que as competências sociais ligadas ao saber ser são 

fundamentais ao gestor no desempenho de suas funções, além do que o comportamento do 

gestor influencia o comportamento do grupo e de toda a organização.   

A próxima análise é sobre a concentração dos maiores índices de respostas com o 

agrupamento das competências em pouco desenvolvidas, desenvolvidas e muito 

desenvolvidas, da mesma forma como analisado nas competências requeridas pelos 

empresários. 

5.5.3 Análise do agrupamento 

Para o agrupamento das frequências, foi utilizado o mesmo critério utilizado anteriormente na 

organização das respostas dos empresários, ou seja, na aglomeração dos percentuais em três 

níveis: 

1. Pouco Requeridas, equivale à soma das duas primeiras opções de resposta (1 +2),  

2. Requeridas, o resultado da terceira opção,  

3. Muito requeridas, a soma das duas últimas (4+5) 

Constatou-se, após o agrupamento das respostas dos egressos (TAB. 12), que os maiores 

índices estão localizados no agrupamento denominado “muito desenvolvidas.  
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TABELA 12 - Agrupamento das competências desenvolvidas no Curso de Administração da FACISA 

 

 
Competências desenvolvidas pelos egressos 

Pouco 

Desenvolvidas 
Desenvolvidas 

Muito 

Desenvolvidas 

21 Conhecer o negócio da empresa (serviços, produtos) 4,35% 8,70% 86,96% 

14 Saber trabalhar orientado para a qualidade 8,70% 17,39% 73,91% 

20 Manter bom Relacionamento Interpessoal e Empatia 9,78% 16,30% 73,91% 

19 Saber Planejar e Organizar o trabalho 5,43% 21,74% 72,83% 

11 Compartilhar Conhecimentos 8,70% 19,57% 71,74% 

16 Possuir Flexibilidade 10,87% 17,39% 71,74% 

7 Comunicar-se com clareza e coerência 5,43% 23,91% 70,65% 

15 Ter Motivação, Dinamismo e Iniciativa 4,35% 26,09% 69,57% 

22 Possuir Conhecimentos de Informática e Automação 10,87% 19,57% 69,57% 

9 Saber trabalhar em equipe e motivá-las 9,78% 21,74% 68,48% 

13 
Adaptar-se às exigências do mercado e às necessidades dos 

clientes 
8,70% 22,83% 68,48% 

17 
Ter Capacidade de Liderança: unir os esforços grupais, a 

fim de atingir objetivos da empresa 
11,96% 19,57% 68,48% 

2 
Tomar decisões: identificar problemas e 

propor/implementar soluções 
10,87% 23,91% 65,22% 

5 
Saber ouvir, processar e compreender o contexto da 

mensagem 
5,43% 32,61% 61,96% 

1 Saber identificar oportunidades 15,22% 23,91% 60,87% 

6 Saber dar retornos (feedback) 6,52% 32,61% 60,87% 

4 
Possuir capacidade de trabalhar sob pressão (prazos e 

metas) 
17,39% 23,91% 58,70% 

18 Possuir Capacidade de Negociação e Solução de Conflitos 15,22% 26,09% 58,70% 

10 Ser facilitador da interação entre as pessoas 13,04% 29,35% 57,61% 

12 Incentivar a Criatividade da equipe 16,30% 26,09% 57,61% 

8 Usar adequadamente a língua portuguesa falada e escrita 13,04% 32,61% 54,35% 

3 Ter autocontrole em situações de tensão 21,74% 27,17% 51,09% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

A tabela acima reafirma resultados obtidos nas análises anteriores, em que algumas 

competências consideradas muito importantes para os empresários não são desenvolvidas na 

mesma proporção no Curso. Observa-se, ainda, que essas competências são, na maioria, 

ligadas à prática, ao saber fazer e ao saber ser. Entre elas estão as competências de número 3. 

Ter autocontrole em situações de tensão; 8. Usar adequadamente a língua portuguesa falada e 

escrita; 12. Incentivar a criatividade da equipe; 10. Ser facilitador da integração entre as 

pessoas; e 18. Possuir capacidade de negociação e solução de conflitos. 

Esses resultados sinalizam oportunidades de melhoria para o currículo do Curso de 

Administração. 

Na sequência, a exposição das respostas dadas à única pergunta aberta do questionário 

respondido pelos egressos.  



76 

 

5.5.4 Análise da questão aberta 

A questão aberta tinha a intenção de identificar que outras competências não listadas são 

consideradas indispensáveis para o desenvolvimento do administrador na atualidade. 

As respostas foram organizadas usando as categorias Conhecimentos - Saber, Habilidades - 

Saber Fazer, e Atitude - Saber Ser e Agirde Le Boterf (2000), conforme o quadro7. 

 
QUADRO 7 – Outras competências importantes na opinião dos egressos 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

 

Conhecimento 

(saber) 

Possuir conhecimentos em cálculos 

Ter conhecimento da realidade do mercado de capitais e de negócios em geral, da 

economia, e política. 

Ter conhecimento do que esta fazendo 

Ter conhecimentos na área trabalhista, ambiental e de inserção social. 

Dominar outra língua 

Conhecer sobre tributação fiscal. 

Ter conhecimentos contábeis e financeiros 

 

 

 

 

 

Habilidades 

(Saber Fazer) 

Deve-se agir mais com a razão do que com emoção 

Ter o domínio técnico da administração 

Controlar o patrimônio e os estoques da empresa 

Dominar as ferramentas de finanças  

Identificar oportunidades do e para o negócio 

Disseminar a visão holística 

Ter Habilidades múltiplas 

Saber montar uma rede de parcerias 

Saber interpretar relatórios e dados contábeis 

Saber elaborar, desenvolver e acompanhar o planejamento estratégico 

Saber treinar e desenvolver a equipe 

Saber fazer através dos outros 

Coordenar a interdependência entre os membros da equipe 
Saber atuar e aplicar seus conhecimentos e experiências  

Trabalhar com foco nas ações sustentáveis.  

Habilidade de negociação e de gerenciamento de conflitos 

 

 

 

 

 

 

Atitudes 

(Saber Ser e Agir) 

Ser multifuncional 

Acompanhar a política e economia, no micro e no macro ambiente 

Ter ética  

Exercer a liderança, principalmente junto a equipe de colaboradores; 

Propagar a Responsabilidade Social e Ambiental 

Valorizar a meritocracia como fator relevante de crescimento das pessoas. 

Compartilhar conhecimentos e saber trabalhar em equipe 

Aproveitar as oportunidades 

Ser humilde e ter disciplina 

Manter diálogo direto e indireto com as equipe 

Estar com as pessoas que movimentam seu negócio, tanto colaboradores, sócios, 

fornecedores etc.  

Ter criatividade, ser proativo e inovador 

Ter uma visão sistêmica, enxergar a empresa como um todo 

Ser sociável com capacidade de relacionamento interpessoal 

Construir um bom networking 

Adaptar-se bem as mudanças 
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Algumas contribuições sobre o desenvolvimento de competências no Curso de Administração 

na percepção dos egressos estão transcritas a seguir e, na opinião da pesquisadora, apontam 

caminhos para o alinhamento entre o que é desenvolvido e o que os empregadores almejam. 

 

Ressalta-se a presença constante da questão da experiência, da vivência e da prática no 

conteúdo das frases elencadas. Isso também sinaliza uma oportunidade de melhoria do 

currículo e da metodologia de ensino adotada para o Curso (MASETTO, 2003). 

Os professores devem sempre buscar conteúdos que possam atender as necessidades 

atuais dos acadêmicos e não ficarem presos apenas nos livros e teorias de décadas 

anteriores. 

 

No curso o aluno deveria tem mais contato com a prática e os professores serem 

preparados mais para a prática e menos para a teoria. 

 

O curso precisa oferecer mais vivência administrativa. 

 

Nem todas as competências listadas nessa pesquisa são desenvolvidas durante o 

curso. Depende do professor e do aluno e da faculdade oferecer a prática. 

 

O curso é preparado pra desenvolver muitas competências, porém, só são 

desenvolvidas aquelas em que os professores estão aptos a ensinar e os alunos 

dispostos a aprender. 

 

Acredito que para administrar é preciso aprender na prática a operacionalizar as 

quatro funções básicas da administração como as atividades que geram o processo 

administrativo: planejamento, organização, direção e controle. Poucas oportunidades 

são oferecidas pra isso na faculdade e só se aprende no mercado de trabalho. 

 

Depois de formado é que eu pude compreender que as teorias administrativas podem 

ser aplicadas de modo efetivo no atual contexto vivido. Basta saber adaptá-las, 

mesclá-las e principalmente, testar a eficiência das mesmas. Isso não foi 

desenvolvido somente no curso, mas unindo com a prática. 

 

Falta durante o curso mostrar como devemos integrar os diversos conhecimentos de 

diferentes áreas, setores e estudos para viabilizar uma gestão dinâmica, abrangente e 

multifuncional. Os alunos, muitas vezes, tem muito mais experiência em negócios 

do que os próprios professores 

Destaca-se que alguns pontos levantados pelos egressos devem ser considerados com atenção 

por parte da gestão da escola, na avaliação da autora da dissertação. São eles: 

1. No Curso pouco se desenvolve a utilização da língua portuguesa tanto falada como 

escrita; 

2. Há fragmentação acentuada dos assuntos; 

3. A prática é substituída pela teoria; e 

4. As várias citações a respeito das competências práticas de professores. 
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Estes pontos podem indicar que a IES precisa fortalecer a prática da formação continuada dos 

professores e o acompanhamento sistêmico das maneiras de ensinar, como sugerem Masetto 

(2003) e Bertero (2006).  

Realizadas as apresentações de resultado de cada grupo pesquisado, foi possível preparar uma 

comparação entre as competências mais requeridas pelos empresários e as mais desenvolvidas 

no Curso de administração, descritas no item 5.6 adiante. 

5.6 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS 

Apresenta-se, aqui, a comparação dos resultados das pesquisas, utilizando-se medidas como a 

média, o desvio padrão, a frequência relativa, o posicionamento e o quartil. Essas medidas 

serão utilizadas para conhecer, na opinião dos entrevistados, em que nível e posição as 

competências requeridas pelas MPEs são desenvolvidas no Curso de Administração da 

FACISA. 

5.6.1 Comparação geral 

A compatibilidade entre as competências requeridas e as desenvolvidas tem muita 

importância tanto para a colocação dos profissionais no mercado quanto para a melhoria na 

gestão das organizações.  

Aplica-se, ainda, o fato de que o desenvolvimento de competências necessárias na formação 

de gerentes e líderes eficazes requer concepção do programa de ensino com métodos focados 

na aprendizagem (BOYATZIS, 2008). 

Diante desse fato, procede-se com a comparação global da média e do desvio padrão apurados 

em todas as competências requeridas pelos empresários e em todas as desenvolvidas pelos 

egressos (TAB. 13). A partir dos dados apresentados, algumas análises foram realizadas 

fazendo os seguintes agrupamentos: 

a) Lista das seis competências que apresentaram as maiores e as menores médias; 
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b) Evidência das três competências com maior dispersão e maior uniformidade de 

percepção entre os pesquisados; 

c) Seis competências com maior e menor frequência de escolhas de nível 5; e 

d) Comparação da ordem em que as competências estão sendo requeridas com a ordem 

em que foram desenvolvidas no curso de administração.  

 

TABELA 13 – Comparação pela média e pelo desvio padrão 

 

  
MÉDIA 

DESVIO 

PADRÃO 

COMPETÊNCIAS 
MPEs 

Curso 

ADM 
MPEs 

Curso 

ADM 

1. Saber identificar oportunidades 4,06 3,64 1,13 1,05 

2. Tomar decisões: identificar problemas e propor/implementar soluções 4,17 3,73 1,00 0,93 

3. Ter autocontrole em situações de tensão 4,13 3,48 0,98 1,03 

4. Possuir capacidade de trabalhar sob pressão (prazos e metas) 4,13 3,64 1,02 1,09 

5. Saber ouvir, processar e compreender o contexto da mensagem 4,04 3,83 1,00 0,88 

6. Saber dar retornos (feedback) 3,98 3,72 0,98 0,91 

7. Comunicar-se com clareza e coerência 4,15 3,97 1,00 0,88 

8. Usar adequadamente a língua portuguesa falada e escrita 3,94 3,55 1,09 1,01 

9. Saber trabalhar em equipe e motivá-las 4,05 3,80 1,01 0,96 

10. Ser facilitador da interação entre as pessoas 3,88 3,62 1,05 0,96 

11. Compartilhar Conhecimentos 3,97 3,85 1,03 1,00 

12. Incentivar a Criatividade da equipe 3,71 3,60 1,21 1,07 

13. Adaptar-se às exigências do mercado e às necessidades dos clientes 4,21 3,87 1,07 0,95 

14. Saber trabalhar orientado para a qualidade 4,17 3,89 1,03 0,92 

15. Ter Motivação, Dinamismo e Iniciativa 4,15 3,88 1,00 0,85 

16. Possuir Flexibilidade 3,73 3,85 1,17 0,95 

17. Ter Capacidade de Liderança: unir os esforços grupais, a fim de 

atingir objetivos da empresa 3,87 3,79 1,15 1,06 

18. Possuir Capacidade de Negociação e Solução de Conflitos 3,97 3,62 1,12 1,03 

19. Saber Planejar e Organizar o trabalho 4,13 3,93 1,05 0,89 

20. Manter bom Relacionamento Interpessoal e Empatia 4,06 3,91 1,07 0,95 

21. Conhecer o negócio da empresa (serviços, produtos) 4,37 4,33 0,99 0,81 

22. Possuir Conhecimentos de Informática e Automação 3,77 3,83 1,21 1,03 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

As competências que apresentaram as maiores médias foram dispostas na tabela 14 para uma 

melhor comparação entre as opiniões dos empresários e as dos egressos.  

Nota-se que há concordância da maioria dos entrevistados, pois quatro das seis competências 

mais requeridas pelas MPEs também estão entre as elencadas como as mais desenvolvidas no 

Curso de administração da FACISA. São elas: 21. Conhecer o negócio da empresa (serviços, 

produtos) (elencada como a maior média para ambos os entrevistados); 14. Saber trabalhar 
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orientado para a qualidade; 15. Motivação, Dinamismo e Iniciativa; e 7. Comunicar-se com 

clareza e coerência. 

TABELA 14 – Comparação entre as maiores médias 

  

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

Já, no que se refere às menores médias apuradas (TAB. 15), constatou-se que há concordância 

entre três competências menos requeridas, que são também menos desenvolvidas no curso, 

são elas: 12. Incentivar a criatividade da equipe; 10. Ser facilitador da interação entre as 

pessoas; e 8. Usar adequadamente a língua portuguesa falada e escrita. 

 

TABELA 15 – Comparação entre as menores médias  

  

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

MAIORES MÉDIAS 

Requeridas pelas MPEs Média Desenvolvidas no Curso Média 

21. Conhecer o negócio da empresa (serviços, 

produtos) 

4,37 21. Conhecer o negócio da empresa (serviços, 

produtos) 

4,33 

13. Adaptar-se às exigências do mercado e às 

necessidades dos clientes 

4,21 
7. Comunicar-se com clareza e coerência 

3,97 

14. Saber trabalhar orientado para a qualidade 4,17 19. Saber Planejar e Organizar o trabalho 3,93 

2. Tomar decisões: identificar problemas e 

propor/implementar soluções 

4,17 20. Manter bom Relacionamento Interpessoal 

e Empatia 

3,91 

15. Motivação, Dinamismo e Iniciativa 4,15 14. Saber trabalhar orientado para a qualidade 3,89 

7. Comunicar-se com clareza e coerência 4,15 15. Motivação, Dinamismo e Iniciativa 3,88 

MENORES MÉDIAS 

Requeridas pelas MPEs Média Desenvolvidas no Curso Média 

12. Incentivar a Criatividade da equipe 3,71 3. Ter autocontrole em situações de tensão 3,48 

16. Possuir Flexibilidade 
3,73 8. Usar adequadamente a língua portuguesa 

falada e escrita 

3,55 

22. Possuir Conhecimentos de Informática e 

Automação 

3,77 
12. Incentivar a Criatividade da equipe 

3,60 

17. Ter Capacidade de Liderança: unir os 

esforços grupais, a fim de atingir objetivos da 

empresa 

 

3,87 

10. Ser facilitador da interação entre as 

pessoas 

18. Possuir Capacidade de Negociação e 

Solução de Conflitos 

 

3,62 

10. Ser facilitador da interação entre as 

pessoas 

 

3,88 

1. Saber identificar oportunidades 

4. Possuir capacidade de trabalhar sob pressão 

(prazos e metas) 

 

3,64 

8. Usar adequadamente a língua portuguesa 

falada e escrita 

3,94 
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No que se refere ao desvio padrão
4
, a competência com maior dispersão de opiniões entre o 

grau em que foi requerida é a 15. Motivação, Dinamismo e Iniciativa e, entre as 

desenvolvidas, é a 4. Possuir capacidade de trabalhar sob pressão (prazos e metas)(TAB.16). 

Já a competência requerida com maior concordância apurada nas respostas dos empresários 

foi a 19. Saber planejar e organizar o trabalho e a desenvolvida, a 21. Conhecer o negócio da 

empresa (serviços, produtos) (TAB.17). 

Essa verificação significa que há diferença de opiniões entre os empresários sobre o quanto as 

competências “Motivação, Dinamismo e Iniciativa” e “Saber planejar e organizar o trabalho” 

são importantes para a atuação profissional do administrador em suas empresas. Significa 

também, que não há consenso entre os egressos sobre qual o grau de desenvolvimento das 

competências “Possuir capacidade de trabalhar sob pressão (prazos e metas)” e “Conhecer o 

negócio da empresa (serviços, produtos)”. 

 
TABELA 16 – Comparação entre maiores desvios padrão 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 
TABELA 17 – Comparação entre menores desvios padrão 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

Comparando os resultados da frequência relativa (percentual), observou-se que os 

empresários são bastante exigentes quanto ao grau de importância das competências com o 

                                                 

 
4
O desvio padrão é uma medida de valores não negativos e, quanto maior for o seu valor, maior é a 

dispersão/discrepância entre os dados.  

MAIORES DISCREPÂNCIAS (MAIOR DP) 

Requeridas pelas MPEs DP Desenvolvidas no Curso DP 

15. Motivação, Dinamismo e Iniciativa 
1,21 4.Possuir capacidade de trabalhar sob 

pressão (prazos e metas) 

1,09 

4. Possuir capacidade de trabalhar sob pressão 

(prazos e metas) 

1,21 
12.Incentivar a Criatividade da equipe 

1,07 

8. Usar adequadamente a língua portuguesa 

falada e escrita 

 

1,17 

17.Ter Capacidade de Liderança: unir os 

esforços grupais, a fim de atingir objetivos 

da empresa 

 

1,06 

MAIORES CONCORDÂNCIAS (MENOR DP) 

Requeridas pelas MPEs DP Desenvolvidas no Curso DP 

19. Saber Planejar e Organizar o trabalho 
0,98 21.Conhecer o negócio da empresa 

(serviços, produtos) 

0,81 

16. Possuir Flexibilidade 0,98 15. Ter Motivação, Dinamismo e Iniciativa 0,85 

14. Saber trabalhar orientado para a qualidade 0,99 7.Comunicar-se com clareza e coerência 0,88 
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maior percentual de escolhas do maior nível, 5. Os egressos, por sua vez, perceberam que 

apenas uma competência foi desenvolvida no curso com maior frequência localizada no nível 

5, as demais se concentram no nível 4 (TAB 18). 

As menores frequências de nível 5 tiveram concentração de respostas na opinião dos 

empresários, nas competências 22. Possuir conhecimentos de informática e automação, 6. 

Saber dar retornos (feedback); 10. Ser facilitador da interação entre as pessoas; 12. Incentivar 

a criatividade da equipe e 16. Possuir flexibilidade. 

Na opinião dos egressos, a frequência está concentrada nas competências 6. Saber dar 

retornos (feedback); 2. Tomar decisões: identificar problemas e propor/implementar soluções; 

3. Ter autocontrole em situações de tensão; 8. Usar adequadamente a língua portuguesa falada 

e escrita; e 10. Ser facilitador da interação entre as pessoas.  

Os resultados apontaram ainda que duas das cinco competências elencadas com menor grau 

de requerimento pelos empresários estão também elencadas pelos egressos como as menos 

desenvolvidas no curso. São elas: 10. Ser facilitador da interação entre as pessoas; e 6. Saber 

dar retornos (feedback). Isso significa que houve alinhamento no que se refere a quanto essa 

competência é requerida pelas MPEs proporcionalmente a quanto ela é desenvolvida no curso 

de administração da FACISA. 

TABELA 18 – Comparação entre frequências 

 

 

MAIORES FREQUÊNCIAS NÍVEL 5 

Requeridas pelas MPEs Desenvolvidas no Curso 

21. Conhecer o negócio da empresa (serviços, 

produtos) 

21. Conhecer o negócio da empresa (serviços, 

produtos) 

14. Saber trabalhar orientado para a qualidade  

16. Possuir Flexibilidade  

20. Manter bom Relacionamento Interpessoal e 

Empatia 
 

11. Compartilhar Conhecimentos  

15. Motivação, Dinamismo e Iniciativa  

 

MENORES FREQUÊNCIAS NÍVEL 5 

Requeridas pelas MPEs Desenvolvidas no Curso 

16. Possuir Flexibilidade 10. Ser facilitador da interação entre as pessoas 

12. Incentivar a Criatividade da equipe 
8. Usar adequadamente a língua portuguesa falada e 

escrita 

10. Ser facilitador da interação entre as pessoas 3. Ter autocontrole em situações de tensão 

6. Saber dar retornos (feedback) 
2. Tomar decisões: identificar problemas e 

propor/implementar soluções 

22. Possuir Conhecimentos de Informática e 

Automação 
6. Saber dar retornos (feedback) 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

Quanto à posição, elencaram-se, em ordem decrescente, as 22 competências pelas médias 

apuradas dos empresários e as comparou com as médias e posições apuradas dos egressos 

(TAB 19).  

A partir da análise da ordem em que as competências ocuparam, viu-se a necessidade de 

classificar os resultados encontrados em: “totalmente alinhadas”, competências que ocuparam 

a mesma posição; “alinhadas”, competências com diferenças de até 5 lugares entre a posição 

em que foram requeridas e a posição em que foram desenvolvidas no curso; “mais 

desenvolvidas que requeridas”, competências que ocupam melhor posição como 

desenvolvidas do que são requeridas pelos empresários, e “mais requeridas que 

desenvolvidas”, competências mais requeridas e pouco desenvolvidas com diferenças acima 

de 5 posições. 

 

TABELA 19 – Posicionamento 

 

Competências 

Requeridas 

pelas MPEs 

Desenvolvidas 

no Curso ADM 

Média Posição Média Posição 

21. Conhecer o negócio da empresa (serviços, produtos) 4,37 1º 4,33 1º 

13. Adaptar-se às exigências do mercado e às necessidades dos clientes 4,21 2º 3,87 7º 

14. Saber trabalhar orientado para a qualidade 4,17 3º 3,89 5º 

2. Tomar decisões: identificar problemas e propor/implementar soluções 4,17 4º 3,73 14º 

15. Ter Motivação, Dinamismo e Iniciativa 4,15 5º 3,88 6º 

7. Comunicar-se com clareza e coerência 4,15 6º 3,97 2º 

4. Possuir capacidade de trabalhar sob pressão (prazos e metas) 4,13 7º 3,64 19º 

19. Saber Planejar e Organizar o trabalho 4,13 8º 3,93 3º 

3. Ter autocontrole em situações de tensão 4,13 9º 3,48 22º 

20. Manter bom Relacionamento Interpessoal e Empatia 4,06 10º 3,91 4º 

1. Saber identificar oportunidades 4,06 11º 3,64 16º 

9. Saber trabalhar em equipe e motivá-las 4,05 12º 3,80 12º 

5. Saber ouvir, processar e compreender o contexto da mensagem 4,04 13º 3,83 10º 

6. Saber dar retornos (feedback) 3,98 14º 3,72 15º 

11. Compartilhar Conhecimentos 3,97 15º 3,85 8º 

18. Possuir Capacidade de Negociação e Solução de Conflitos 3,97 16º 3,62 19º 

8. Usar adequadamente a língua portuguesa falada e escrita 3,94 17º 3,55 21º 

10. Ser facilitador da interação entre as pessoas 3,88 18º 3,62 18º 

17. Ter Capacidade de Liderança: unir os esforços grupais, a fim de 

atingir objetivos da empresa. 3,87 19º 3,79 13º 

22. Possuir Conhecimentos de Informática e Automação 3,77 20º 3,83 11º 

16. Possuir Flexibilidade 3,73 21º 3,85 9º 

12. Incentivar a Criatividade da equipe 3,71 22º 3,60 20º 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
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Seguindo a classificação, verificou-se que as competências totalmente alinhadas são: 21. 

Conhecer o negócio da empresa (serviços, produtos); 9. Saber trabalhar em equipe e motivá-

las; e 10.Ser facilitador da interação entre as pessoas aparecem na mesma posição nos dois 

resultados, respectivamente em 1º, 12º e 18ºposição. 

O alinhamento total dessas três competências tem grande significado para a pesquisa por 

apontar que são desenvolvidas no Curso de Administração no mesmo nível e grau em que são 

requeridas pelos empresários aos administradores. 

Algumas competências obtiveram posições diferentes entre o quanto são requeridas e o 

quanto são desenvolvidas. Nesse caso, as competências com diferenças de 1 a 5 lugares foram 

classificadas como relativamente alinhadas por entender que apresentam desenvolvimento no 

curso muito próximo do que é requerido pelas MPEs e de fácil equiparação por parte da IES. 

São elas:  

TABELA 20 – Competências relativamente alinhadas 

 

Competências Alinhadas 
Posição 

Requerida 

Posição 

Desenvolvida 

13. Adaptar-se às exigências do mercado e às necessidades dos clientes 2º 7º 

14. Saber trabalhar orientado para a qualidade 3º 5º 

15. Ter Motivação, Dinamismo e Iniciativa 5º 6º 

7. Comunicar-se com clareza e coerência 6º 2º 

1. Saber identificar oportunidades 11º 16º 

5. Saber ouvir, processar e compreender o contexto da mensagem 13º 10º 

6. Saber dar retornos (feedback) 14º 15º 

18. Possuir Capacidade de Negociação e Solução de Conflitos 16º 19º 

8. Usar adequadamente a língua portuguesa falada e escrita 17º 21º 

12. Incentivar a Criatividade da equipe 22º 20º 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

Constatou-se que algumas competências foram mais desenvolvidas no Curso do que são 

requeridas pelas MPEs e alguns aspectos chamam a atenção como, por exemplo, a diferença 

de posição da competência 20. Manter bom relacionamento interpessoal e empatia e da 

competência; 22. Possuir conhecimentos de informática e automação, tidas como 

fundamentais para um administrador. 

TABELA 21 – Competências mais desenvolvidas que requeridas 

 

Competências mais desenvolvidas que requeridas 
Posição 

Requerida 

Posição 

Desenvolvida 

20. Manter bom Relacionamento Interpessoal e Empatia 10º 4º 

11. Compartilhar Conhecimentos 15º 8º 
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16. Possuir Flexibilidade 21º 9º 

22. Possuir Conhecimentos de Informática e Automação 20º 11º 

17. Ter Capacidade de Liderança: unir os esforços grupais, a fim de atingir 

objetivos da empresa 
19º 13º 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

Apenas três competências foram classificadas como “mais requeridas que desenvolvidas” e o 

ponto em comum entre elas estarem ligadas ao saber ser e agir, às atitudes. Apesar de não 

estarem exatamente na mesma posição, não se pode afirmar que estão em desacordo com o 

mercado, pois as médias são muito aproximadas umas das outras. 

 

TABELA 22– Competências mais requeridas que desenvolvidas 

 

Competências mais requeridas que desenvolvidas 
Posição 

Requerida 

Posição 

Desenvolvida 

2. Tomar decisões: identificar problemas e propor/implementar soluções 4º 14º 

4. Possuir capacidade de trabalhar sob pressão (prazos e metas) 7º 19º 

3. Ter autocontrole em situações de tensão 9º 22º 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

Uma última comparação foi realizada por meio da medida pelos quartis, isolando o segundo 

quartil, e analisando o quartil superior e o quartil inferior. 

5.6.2 Comparação pelos quartis 

Nesta fase de apontamentos de resultados, foi utilizada a comparação das medidas dos quartis 

evidenciadas no quadro 8. O objetivo dessa análise é destacar quais as competências tiveram 

maior equilíbrio nas escolhas, bem como as maiores discrepâncias entre as competências 

gerenciais requeridas pelas MPEs e as desenvolvidas pelo Curso de Administração. 

Na comparação dos quartis superiores, notou-se que quatro das seis competências que o 

compõe são coincidentes. São elas: 21. Conhecer o negócio da empresa (serviços, produtos); 

14. Saber trabalhar orientado para a qualidade; 15. Motivação, Dinamismo e Iniciativa; e 7. 

Comunicar-se com clareza e coerência. 

Dessas quatro, a competência 21. Conhecer o negócio da empresa (serviços, produtos) está na 

mesma ordem tanto para as empresas quanto para os egressos. Isso demonstra que essa 
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competência, muito requerida pelas MPEs, já é desenvolvida no Curso de Administração da 

FACISA, segundo seus egressos. 

Observou-se, também, neste quadrante, que as competências 13. Adaptar-se às exigências do 

mercado e às necessidades dos clientes e 2. Tomar decisões: identificar problemas e 

propor/implementar soluções, respectivamente, a  segunda e a quarta mais requeridas pelas 

MPEs não estão no quadrante superior das competências desenvolvidas no Curso, mas, no 

quadrante central, na opinião dos egressos. Isso revela que elas foram razoavelmente 

desenvolvidas no Curso. 

No lugar das competências 13 e 2, os egressos relacionaram como competências muito 

desenvolvidas no Curso de Administração a 19. Saber planejar e organizar o trabalho e a 20. 

Manter bom relacionamento interpessoal e empatia.  

Esse resultado indica que duas das competências mais requeridas pelos empresários (números 

13 e 2) deixam de ser as mais desenvolvidas no Curso para dar lugar a duas outras 

competências que são menos requeridas pelo mercado de trabalho (números 19 e 20). 

Já, na comparação entre os quartis inferiores, foi observado que apenas três das competências 

menos requeridas pelos empresários estão alinhadas na percepção dos egressos: 12. Incentivar 

a criatividade da equipe; 10. Ser facilitador da interação entre as pessoas e a 8. Usar 

adequadamente a língua portuguesa falada e escrita. Destas, apenas a 10 está na mesma 

posição. Nota-se também que a competência 12. Incentivar a criatividade da equipe foi a 

menos requerida pelos empresários.  

As competências 17. Ter capacidade de liderança: unir os esforços grupais, a fim de atingir 

objetivos da empresa; 22. Possuir conhecimentos de Informática e Automação e 16. Possuir 

flexibilidade estão elencadas como menos requeridas pelas MPEs, mas, para os egressos, elas 

são desenvolvidas num nível intermediário e deposição mediana. 

Os egressos indicaram sete competências menos desenvolvidas, havendo dois empates na 

média das respostas. A menos desenvolvida na opinião deles é a 3. Ter autocontrole em 

situações de tensão que está no quadrante intermediário para os empresários. 

Ainda, nesse quadrante, aparecem as competências 1. Saber identificar oportunidades e a 4. 

Possuir capacidade de trabalhar sob pressão (prazos e metas), com a mesma média apurada e 
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a 18. Possuir capacidade de negociação e solução de conflitos. Todas elas estão enquadradas 

no quadrante da mediana. 

 

QUADRO 8 – Comparativo entre as requeridas e as desenvolvidas por quartis 

 

Q
U

A
R

T
IL

 S
U

P
E

R
IO

R
 

Competências requeridas pelas MPEs Média 

 

Competências desenvolvidas no Curso 

de ADM 
Média 

21 
Conhecer o negócio da empresa 

(serviços, produtos) 
4,37 

 

21 
Conhecer o negócio da empresa 

(serviços, produtos) 4,33 

13 
Adaptar-se às exigências do mercado 

e às necessidades dos clientes 
4,21 

 

7 
Comunicar-se com clareza e 

coerência 3,97 

14 
Saber trabalhar orientado para a 

qualidade 
4,17 

 

19 
Saber Planejar e Organizar o 

trabalho 3,93 

2 
Tomar decisões: identificar problemas 

e propor/implementar soluções 
4,17 

 

20 
Manter bom Relacionamento 

Interpessoal e Empatia 3,91 

15 
Ter Motivação, Dinamismo e 

Iniciativa 
4,15 

 

14 
Saber trabalhar orientado para a 

qualidade 3,89 

7 Comunicar-se com clareza e coerência 4,15 

 

15 
Ter Motivação, Dinamismo e 

Iniciativa 3,88 

 

Q
U

A
R

T
IL

 I
N

F
E

R
IO

R
 

Competências requeridas pelas MPEs Média 
 

Competências desenvolvidas no Curso 

de ADM Média 

   

 

1 Saber identificar oportunidades 3,64 

8 
Usar adequadamente a língua 

portuguesa falada e escrita 
3,94 

 

4 
Possuir capacidade de trabalhar sob 

pressão (prazos e metas) 3,64 

10 
Ser facilitador da interação entre as 

pessoas 
3,88 

 

10 
Ser facilitador da interação entre as 

pessoas 3,62 

17 

Ter Capacidade de Liderança: unir os 

esforços grupais, a fim de atingir 

objetivos da empresa 

3,87 

 

18 
Possuir Capacidade de Negociação e 

Solução de Conflitos 
3,62 

22 
Possuir Conhecimentos de Informática 

e Automação 
3,77 

 

12 Incentivar a Criatividade da equipe 
3,60 

16 Possuir Flexibilidade 3,73 

 

8 
Usar adequadamente a língua 

portuguesa falada e escrita 3,55 

12 Incentivar a Criatividade da equipe 3,71 

 

3 
Ter autocontrole em situações de 

tensão 3,48 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

Na análise das competências agrupadas pela frequência, embora os empresários tenham 

escolhido o nível máximo da escala (5) e os egressos nível 4, foi possível perceber que as 

maiores concentrações das respostas, tanto dos empresários quanto dos egressos, estão no 

agrupamento 3, denominado “muito requeridas”.  

Já, na comparação das respostas dadas à questão aberta, apresentada nos quadros 6 e 7 

anteriormente organizados, percebe-se a concordância de opiniões entre os pesquisados. A 

maior quantidade de competências mencionadas tanto pelos empresários quanto pelos 

egressos estão relacionadas às Habilidades, ao Saber Fazer (LE BOTERF, 2003). 
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5.7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

De maneira geral, as competências requeridas estão mais pontuadas que as desenvolvidas. 

Pode-se atribuir essa constatação ao fato de que o mercado de trabalho está exigindo 

profissionais com nível cada vez maior de qualificação e “imbuídos do conhecimento 

necessário para o papel que irão exercer em determinada organização” (SILVA; 

VASCONCELOS, 2008, p. 14). 

Contudo, o conhecimento é fator sinequanon,
5
 mas não suficiente para que o profissional 

tenha êxito em sua carreira. As organizações, sobretudo as micro e pequenas, ensejam por 

profissionais competentes que atendam às suas necessidades e esse fato pode levar os 

empresários a supervalorizarem as competências. 

Do outro lado, está a percepção dos egressos sobre as competências desenvolvidas no Curso 

de Administração, que apresenta um resultado divergente daquele apresentado pelos 

empresários.  

São dois pontos de vista diferentes sobre uma mesma realidade. Os egressos apontaram uma 

tendência de que as competências não estão sendo desenvolvidas na mesma intensidade que 

estão sendo requeridas pelos empresários. Apenas as competências de número 16. Possuir 

flexibilidade e 22. Possuir conhecimentos de Informática e Automação apresentaram o 

resultado de que o grau em que foram requeridas pelos empresários é menor do que foram 

desenvolvidas no Curso. As demais todas foram consideradas menos desenvolvidas no Curso 

do que exigidas pelos empresários. 

O resultado apontado pelos egressos sobre as competências menos desenvolvidas no Curso: 

Ter autocontrole em situações de tensão, Usar adequadamente a língua portuguesa falada e 

escrita, Incentivar a Criatividade da equipe, Possuir Capacidade de Negociação e Solução de 

Conflitos, Ser facilitador da interação entre as pessoas, Possuir capacidade de trabalhar sob 

pressão (prazos e metas) e Saber identificar oportunidades, mostra-se em desacordo com 

Zarifian (2001), que afirma ser fundamental a “aprender a dominar o uso da linguagem nas 

situações de comunicação”, bem como “assimilar comportamentos ‘civis’, aprendizagem 

                                                 

 
5
Expressão em Latim que se refere a uma ação, condição ou algo indispensável e essencial. 
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frequentemente mais longa e difícil que a dos caminhos explícitos de conhecimento” 

(ZARIFIAN, 2001, p. 171). 

Esse resultado se mostra conflitante também com a pesquisa de Camuffo, Gerli e Gubitta 

(2012), que utilizaram o mesmo modelo de Boyatzis (1982) aplicado nesta dissertação, 

apontando que são as competências funcionais, emocionais e multifuncionais que diferenciam 

o desempenho dos gestores de excelência. São elas: “ter autocontrole, coletar informações, ser 

visionário, fazer uso de planejamento, ter empatia, saber fazer negociação de negócios, ter 

consciência de grupo”. 

O alinhamento necessário pode ser conseguido com a integração dos agentes envolvidos no 

processo formativo na sua parte inicial que é a construção ou reformulação do PPC em 

conjunto (FIG. 1). Dessa forma, acredita-se que a formação do perfil profissional a ser 

desenvolvido no Curso de Administração estaria menos dissonante com o “que se espera na 

efetiva atuação nas organizações, momento em que estas estariam mais atuantes no processo 

educacional do administrador por serem as mais interessadas no alinhamento” (SILVA; 

VASCONCELOS, 2008, p. 14). 

As divergências encontradas representam oportunidades de melhoria para o Curso, entendido 

como a formação inicial do administrador, e para a carreira profissional do egresso, entendida 

como a formação contínua além do diploma (ZARIFIAN, 2001). Embora no Curso seja 

imperioso que se tenha contato com a prática, o egresso não pode esperar que o diploma seja 

o ponto final da sua formação (FLEURY & FLEURY, 2004; DUTRA, 2001). 

Para os empresários, as divergências podem indicar que esse seja o momento de estarem mais 

integrados com a academia seja no oferecimento de vagas para estagio, seja em eventos 

promovidos pelo Curso de Administração. O mais importante é a experimentação 

(ANDRADE; AMBONI, 2003). 

Em se tratando da articulação de competências gerenciais, Le Boterf (1995) apregoa que a 

aprendizagem se dá pela intersecção do “saber, do saber fazer e do saber ser”. São esses três 

elementos que formam as competências: 
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Pelo motivo de que o ideal é a integração sistemática dos três elementos apresentados por Le 

Boterf (2003), deve-se procurar o equilíbrio tanto no sentido de formar administradores com 

competências gerenciais adequadas às organizações como também no sentido de exigir essas 

mesmas competências do profissional no mercado de trabalho (PRAHALAD E HAMEL 

1990; VIEIRA, 2005; FIUZA, 2010). 

Deve ficar entendido que as competências necessárias para ser um gestor eficaz podem ser 

desenvolvidas, mas o desenvolvimento pode ser perdido sem melhoria contínua e renovação 

(BOYATZIS, 1982, 2008). 

Procurou-se mostrar, por meio da apresentação dos resultados da pesquisa, que o cenário atual 

de equivalência entre as competências requeridas pelo mercado de trabalho e as desenvolvidas 

no curso de formação requer atenção. Há um risco eminente de que a não compatibilização 

das competências gerenciais cause impactos negativos na relação empresa x administradores, 

como a falta de profissionais competentes para assumir as funções gerenciais e a não inserção 

dos egressos do Curso de Administração no mercado de trabalho. 

 

  

O saber, relacionado ao conhecimento implica questionamentos e esforços voltados 

à informação que possa agregar valor ao trabalho. O conhecimento é o que se 

deveria saber para desenvolver com qualidade aquilo que lhe é atribuído.  

O Saber fazer, correspondendo às habilidades: centraliza-se no desenvolvimento de 

práticas e consciência da ação tomada. As habilidades são o que se deveria saber 

para obter um bom desempenho.  

O saber ser, vinculado às atitudes: busca um comportamento mais condizente com a 

realidade desejada. Neste momento, realiza-se a união entre discurso e ação. Deve-

se saber agir para se poder empregar adequadamente os conhecimentos e habilidades 

(LE BOTERF, 2003, p. 92). 
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Esta dissertação teve como foco principal avaliar as competências gerenciais requeridas por 

empresários da Região Leste do Estado de Mato Grosso, comparando com aquelas 

desenvolvidas pelos egressos do Curso de Administração. E, para alcançar esse intento, foram 

realizadas duas pesquisas, uma envolvendo micro e pequenos empresários da região, cujo 

município sede é Barra do Garças, e outra envolvendo egressos do Curso de Administração.  

O estudo delineado se justifica pela observação do dinamismo e mutação dos conhecimentos 

que conduzem e (re)direcionam as organizações e seus trabalhadores, as instituições de ensino 

superior são induzidas a acompanhar essas mudanças com agilidade na forma de qualidade de 

ensino. Paralelamente, verifica-se que as discussões sobre competências vão assumindo cada 

vez maior espaço no que se refere ao gerenciamento de pessoas ou na gestão de recursos 

humanos, haja vista a grande busca pela excelência organizacional. 

Destaca-se que seja cada vez mais apropriado que as competências requeridas e desenvolvidas 

estejam em alinhamento, de tal modo que o profissional não apenas apresente as 

características fundamentais requeridas para o seu ambiente de atuação, mas também alimente 

o contexto organizacional como um cidadão capaz de atuar na sociedade. Em termos práticos, 

alicerçando-se em Boyatzis (2009), todo estudo teórico sobre comportamento e competências 

gerenciais deve ser factível e não apenas filosófico. 

A partir da consolidação dos resultados da pesquisa, é possível afirmar que ela atingiu seus 

objetivos e que a pergunta foi respondida ao revelar que, de modo geral, mesmo que as 

competências se apresentaram totalmente alinhadas, apresentam compatibilidade. 

Como forma de alcançar o primeiro objetivo específico, apresentou-se, no capítulo 2, um 

substancial levantamento bibliográfico sobre as competências gerenciais exigidas pelo 

mercado de trabalho e a formação do administrador. 

Dos resultados apurados para o segundo objetivo específico, descrever, sob a ótica dos 

empresários de micro e pequenas empresas, as competências gerenciais requeridas aos 

egressos do Curso de Administração, o primeiro a destacar é o fato de que todas as 22 

competências elencadas receberam escores altos. Destacam-se entre elas: Conhecer o negócio 

da empresa (serviços, produtos); Adaptar-se às exigência do mercado e às necessidades dos 
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clientes; Saber trabalhar orientado para a qualidade; Tomar decisões: identificar problemas e 

propor/implementar soluções; Ter motivação, dinamismo e iniciativa; e Comunicar-se com 

clareza e coerência. 

O terceiro objetivo específico foi verificar as competências gerenciais desenvolvidas pelo 

aluno no Curso de Administração da FACISA. Observou-se que os egressos também 

elencaram todas as 22 competências como importantes, porém com escores mais moderados. 

Destacaram as seguintes competências como as mais desenvolvidas no curso de 

administração: Conhecer o negócio da empresa (serviços, produtos); Comunicar-se com 

clareza e coerência; Saber planejar e organizar o trabalho; Manter o bom relacionamento 

interpessoal e empatia; Saber trabalhar orientado para a qualidade; Ter motivação, dinamismo 

e iniciativa. 

O último objetivo específico traçado também foi atingido por meio da comparação dos 

resultados ao se verificar se competências desenvolvidas pelos egressos do Curso de 

Administração da FACISA se alinham com aquelas buscadas pelos micro e pequenos 

empresários do Leste de Mato Grosso. 

O primeiro ponto percebido na comparação dos resultados é o de que, na percepção dos 

empresários, o grau de exigência das competências é maior do que o grau em que as 

competências são desenvolvidas no curso, cenário representativo de preocupações no que se 

refere ao preparo básico de profissionais para o trabalho. Nesse caso, a oportunidade de 

melhoria é latente e, na opinião da autora da dissertação, pode ser concretizada com o reforço 

das relações entre empresariado e academia no sentido de intensificar a vivência prática aos 

alunos no decorrer do Curso.    

No que se refere às competências menos desenvolvidas no Curso, o resultado aponta questão 

consideradas competências formativas do Curso de Administração contidas na Resolução nº 4 

do MEC e relacionadas no PPC do Curso analisado (QUADRO 4).  

Este resultado seria muito preocupante, na opinião da pesquisadora, caso as médias 

encontradas estivessem muito distantes umas das outras. São elas: Ter autocontrole em 

situações de tensão; Usar adequadamente a língua portuguesa falada e escrita; Incentivar a 

criatividade da equipe; Possuir capacidade de negociação e solução de conflitos; Ser 

facilitador da interação entre as pessoas; Possuir capacidade de trabalhar sob pressão (prazos e 

metas); e Saber identificar oportunidades. 
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O Curso de Administração, na visão dos egressos, tem desenvolvido as competências 

gerenciais necessárias para gerir as empresas pesquisadas de forma parcial, visto que todas as 

médias apuradas foram altas. Deve-se levar em conta, também, o posicionamento do grau de 

desenvolvimento em comparação com o posicionamento em que elas são requeridas pelas 

MPEs da região (TAB. 17), que mostra que apenas três das 22 elencadas estão alinhadas. 

Os estudantes devem ser levados pela IES e o seu corpo docente a atuar como sujeitos ativos 

da própria aprendizagem, conduzindo-os a ter “consciência de que no mercado de trabalho 

irão participar de processos seletivos rigorosos, em que as competências requeridas serão 

avaliadas” (SILVA; VASCONCELOS, 2008). 

No que se refere ao posicionamento das competências, os resultados apontaram para as 

seguintes informações: 

Competências Alinhadas (TAB. 18), ou seja, o grau em que foram requeridas pelos 

empresários é o mesmo em que foram desenvolvidas no curso na percepção dos alunos, são: 

Conhecer o negócio da empresa (serviços, produtos) em primeiro lugar; Saber trabalhar em 

equipe e motivá-las, em 12º; e Ser facilitador da interação entre as pessoas, em 18º lugar. 

Competências relativamente alinhadas (TAB. 19), ou seja, diferença de 1 a 5 posições entre 

os graus de desenvolvimento no curso e requeridas pelas MPEs: Adaptar-se às exigências do 

mercado e às necessidades dos clientes; Saber trabalhar orientado para a qualidade; Ter 

Motivação, Dinamismo e Iniciativa; Comunicar-se com clareza e coerência; Saber identificar 

oportunidades; Saber ouvir, processar e compreender o contexto da mensagem; Saber dar 

retornos (feedback); Possuir capacidade de negociação e solução de conflitos; Usar 

adequadamente a língua portuguesa falada e escrita; e Incentivar a criatividade da equipe. 

Competências mais desenvolvidas que requeridas (TAB. 20): manter bom relacionamento 

interpessoal e empatia; Compartilhar conhecimentos; Possuir flexibilidade; Possuir 

conhecimentos de Informática e Automação; e Ter capacidade de liderança: unir os esforços 

grupais, a fim de atingir objetivos da empresa. 

Competências mais requeridas que desenvolvidas (TAB. 21): Tomar decisões: identificar 

problemas e propor/implementar soluções; Possuir capacidade de trabalhar sob pressão 

(prazos e metas); e Ter autocontrole em situações de tensão. 
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Além dos aspectos mencionados, foram identificadas na pesquisa algumas oportunidades de 

melhoria para as IES no sentido de desenvolver competências muito requeridas, mas que 

ainda não estão sendo atendidas. As competências localizadas na comparação entre as 

respostas dos egressos e empresários que assim se enquadram são: Tomar decisões: identificar 

problemas e propor/implementar soluções; Possuir capacidade de trabalhar sob pressão 

(prazos e metas); e Ter autocontrole em situações de tensão. Todas elas podendo ser 

desenvolvidas com a vivência prática no ambiente organizacional. 

Outra oportunidade percebida faz menção à formação continuada e constante do quadro de 

professores do curso de Administração. Essa formação deve ser constituída não somente de 

reuniões que discutam assuntos pedagógicos e didáticos e nem tampouco de revisões teóricas 

sobre a Administração, mas, além desses, deve compreender a observação da prática, com 

laboratórios que possam ser discutidos com os acadêmicos. 

 

6.1 CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 

Os apontamentos e as informações constantes nesta dissertação se mostram significativos para 

todos os agentes considerados parte integrante da formação das competências gerenciais do 

administrador. 

Retomando a fundamentação teórica deste estudo, quanto à formação tem-se que é 

imprescindível a união dos agentes envolvidos IES - CORPO DOCENTE – DISCENTES - 

ORGANIZAÇÕES por dois principais motivos: o primeiro para a formação de profissionais 

multifuncionais e o segundo para que o mercado de trabalho absorva esses profissionais ao 

término do Curso.  

Entende-se que é imprescindível que frequentemente as IES façam uma reflexão com os seus 

gestores sobre o seu papel fundamental e contributivo para a formação de profissionais 

preparados para o mercado de trabalho. Dessa forma, ela tende a se aproximar dos agentes 

privados e públicos que ofertam vagas aos profissionais como uma forma de disseminar os 

conhecimentos que produz.  

A seguir são enumeradas algumas sugestões como forma de contribuir para o alinhamento das 

competências gerenciais: 
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Para a FACISA, destacam-se: 1. Indicação de caminhos para o ajuste do perfil dos egressos 

que pretendem formar visando atender à demanda do mercado de trabalho; 2. Fortalecimento 

da formação continuada do quadro docente, inclusive com a aproximação prática dos 

conteúdos que irão ministrar; 3. Atendimento da demanda por profissionais competentes e 

consagrar a excelência do seu Curso de Administração. 

Para o corpo docente: 1. Atualização constante tanto teórica como prática; 2. Desenvolver-se, 

procurando novas formas de metodologia para o ensino na área de negócios. 

Para os acadêmicos: 1. Atuar ativamente em prol da própria aprendizagem; 2. Estar 

consciente de que, nos processos seletivos que irá participar no mercado de trabalho, suas 

competências serão avaliadas. 

Para academia, no fortalecimento dos estudos sobre as competências gerenciais consideradas 

como prioridades para micro e pequenos negócios do Brasil e que possivelmente está entre as 

que apresentam maiores oportunidades e potenciais para o desenvolvimento brasileiro. 

Para os empresários: 1. Disponibiliza um rol de competências, tanto sob sua perspectiva como 

dos próprios profissionais que poderão contribuir para a sobrevivência e competitividade de 

suas empresas; 2. Mostra as competências desenvolvidas no curso de Administração. 

Para a região do Consórcio Portal do Araguaia, principalmente Barra do Garças, apresenta 

uma pesquisa científica substancial e inédita sobre o mercado de trabalho e sobre a formação 

de administradores. 

Para a autora, uma reflexão e oportunidade de compartilhamento com os demais docentes de 

indicações da dinâmica que deve orientar seu trabalho como gestora, como professora, nas 

estratégias de ensino-aprendizagem. 

 

6.2 LIMITAÇÕES E SUGESTÕES DE NOVAS PESQUISAS NA ÁREA 

Como em toda pesquisa, esta também apresenta limitações como o fato da utilização de 

amostra por acessibilidade da pesquisadora, embora a participação por parte dos empresários 

(375) e dos egressos (92) tenha sido satisfatória, superando as expectativas projetadas de 331 

empresas. 
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Como sugestão de novas pesquisas, além da aplicação deste modelo para avaliar o 

alinhamento entre as competências gerenciais exigidas e as desenvolvidas em outras regiões e 

IES, pode-se elencar: 

1. Pesquisar se a viabilização de parcerias com organizações públicas e privadas no 

sentido de oferecer a prática aos alunos do Curso proporciona maior aproximação das 

competências exigidas pelo mercado de trabalho; 

2. Verificar o impacto do estágio supervisionado na formação de competências dos 

egressos; 

3. Analisar as disposições da legislação diretrizes nacionais para os Cursos de 

Administração estão em conformidade com o que o mercado de trabalho espera em 

termos de competências para a gestão. 
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Apêndice 1 - Carta de apresentação da pesquisa aos Empresários 

 

Barra do Garças – MT, fevereiro de 2012.  

 

 

Prezado(a) empresário(a)  

 

 

Convido-o (a) a responder este questionário de pesquisa, de cunho acadêmico, que tem por objetivo verificar a 

sua percepção pessoal e individual a respeito das competências gerenciais que o(a) Sr.(a) considera importantes 

em um profissional formado em Administração.  

Esta pesquisa é um requisito de conclusão de Mestrado em Administração da Fundação Cultural Dr. Pedro 

Leopoldo e as suas respostas e de outros empresários servirão apenas como estudo e orientação para futuros 

trabalhos acadêmicos e de consultoria empresarial. A pesquisa não tem o propósito avaliativo e nem seus dados 

serão considerados isoladamente, ela faz parte do objetivo maior de identificar as competências gerenciais dos 

Egressos do Curso de Administração e comparar com aquelas requeridas por empresários da Região Leste do 

Estado de Mato Grosso.  

Seus dados pessoais e da sua empresa não serão revelados no trabalho final e sua identidade será preservada.  

Solicitamos que suas respostas correspondam às competências que os formados em Administração devem 

possuir para contribuir com a gestão de sua empresa. Não existem respostas certas ou erradas.  

Por fim, assumimos o compromisso de dar-lhe conhecimento, caso assim o deseje, do resultado final da pesquisa 

que irá englobar a visão de outros empresários como o(a) senhor(a).  

Sua participação é muito importante!  

Agradecemos sua colaboração!  

 

 

Adm. Esp. Ângela Cristina de Melo  

Pesquisadora responsável.  

Aluna do Mestrado Profissional em Administração da Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo.  

 

 

Profa. Dra. Maria Celeste Reis Lobo de Vasconcelos, PhD.  

Orientadora  

APÊNDICES 
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Apêndice 2 - Carta de apresentação da pesquisa aos Egressos 

 

 

Barra do Garças – MT, fevereiro de 2012.  

 

 

Prezado(a) Administrador (a) 

 

 

Convido-o (a) a responder este questionário de pesquisa, de cunho acadêmico, que tem por objetivo verificar a 

sua percepção pessoal e individual a respeito das competências gerenciais desenvolvidas no Curso de 

Administração da FACISA.  

Esta pesquisa é um requisito de conclusão de Mestrado em Administração da Fundação Cultural Dr. Pedro 

Leopoldo e as suas respostas servirão apenas como estudo e orientação para futuros trabalhos acadêmicos e de 

consultoria empresarial. A pesquisa não tem o propósito avaliativo e nem seus dados serão considerados 

isoladamente, ela faz parte do objetivo maior de identificar as competências gerenciais dos Egressos do Curso de 

Administração e comparar com aquelas requeridas por empresários da Região Leste do Estado de Mato Grosso.  

Seus dados não serão revelados no trabalho final e sua identidade será preservada, por isso não é necessário se 

identificar. 

 

Sua participação é muito importante!  

 

Agradecemos sua colaboração!  

 

 

 

Adm. Esp. Ângela Cristina de Melo  
Pesquisadora responsável.  

Aluna do Mestrado Profissional em Administração da Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo.  

 

 

 

Profa. Dra. Maria Celeste Reis Lobo de Vasconcelos, PhD.  
Orientadora  
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ANEXO I – Questionário aos Empresários 

Pesquisa, de cunho acadêmico, que tem por objetivo verificar quais COMPETÊNCIAS GERENCIAIS um 

profissional formado em ADMINISTRAÇÃO deve ter ao atuar nas micro e pequenas empresas do Leste Mato-

grossense.  

O primeiro bloco do questionário tem como único objetivo caracterizar a empresa participante da pesquisa. 

 

1. Em qual Setor está enquadrada sua empresa: 

(    ) Indústria/Agropecuária/Construção       (    ) Comércio      (    ) Indústria e Comércio      

(    ) Comércio e Serviços      (    ) Serviço 

 

Ramo de Atividades:_________________________________________________________ 

Município: _________________________________________________________________ 

 

2. Indique o numero de empregados observando o setor em que a empresa atua. (Porte) 

 

Indústria/Agropecuária/ 

Construção 

Comércio Serviços 

(   ) De 0 a 20 empregados -  Micro (   ) De 0 a 10 empregados – Micro (   ) De 0 a 10 empregados - Micro 

(   ) De 21 a 100 empregados –Peq. (   ) De 11 a 50 empregados –Peq. (   ) De 11 a 50 empregados –Peq. 

(   ) De 101 a 500 empregados - Média (   ) De 51 a 250 empregados - Média (   ) De 51 a 250 empregados - Média 

(   ) Mais de 500 empregados - Grande (   ) Mais de 250 empregados - Grande (   ) Mais de 250 empregados - Grande 

 

 

3. De 1 a 5, qual o grau em que cada uma das competências abaixo os formados em Administração devem 

apresentar. 

 

 

 

 

COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
NOTA 

1 2 3 4 5 

1.Saber identificar oportunidades 1 2 3 4 5 

2. Tomar decisões: identificar problemas e propor/implementar soluções 1 2 3 4 5 

3. Ter autocontrole em situações de tensão 1 2 3 4 5 

4. Possuir capacidade de trabalhar sob pressão (prazos e metas) 1 2 3 4 5 

5. Saber ouvir, processar e compreender o contexto da mensagem 1 2 3 4 5 

6. Saber dar retornos (feedback) 1 2 3 4 5 

7. Comunicar-se com clareza e coerência 1 2 3 4 5 

8. Usar adequadamente a língua portuguesa falada e escrita 1 2 3 4 5 

9. Saber trabalhar em equipe e motivá-las 1 2 3 4 5 

10. Ser facilitador da interação entre as pessoas 1 2 3 4 5 

11. Compartilhar Conhecimentos 1 2 3 4 5 

12. Incentivar a Criatividade da equipe 1 2 3 4 5 

13. Adaptar-se às exigências do mercado e às necessidades dos clientes 1 2 3 4 5 

14. Saber trabalhar orientado para a qualidade 1 2 3 4 5 

15. Ter Motivação, Dinamismo e Iniciativa 1 2 3 4 5 

16. Possuir Flexibilidade 1 2 3 4 5 

17. Ter Capacidade de Liderança: unir os esforços grupais, a fim de atingir 

objetivos da empresa 
1 2 3 4 5 

18. Possuir Capacidade de Negociação e Solução de Conflitos 1 2 3 4 5 

19. Saber Planejar e Organizar o trabalho 1 2 3 4 5 

20. Manter bom Relacionamento Interpessoal e Empatia 1 2 3 4 5 

21. Conhecer o negócio da empresa (serviços, produtos) 1 2 3 4 5 

22. Possuir Conhecimentos de Informática e Automação 1 2 3 4 5 

ANEXOS 

0            1           2           3           4            5 

- + 

Não é requerida                                                       É totalmente requerida 
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Identifique outra(s) competência(s) que considera indispensável (is) para o Administrador na atualidade.  

 

 

4. Este bloco do questionário tem como único objetivo traçar um perfil do conjunto de participantes da 

pesquisa. 

Por favor, marque com um (X) a alternativa mais adequada ao seu caso. Para que a pesquisa possa atingir seus 

objetivos, por favor, não deixe nenhuma questão sem resposta.  

 

NÃO PRECISA SE IDENTIFICAR.  

4.1 Gênero: (     )  Masculino       (     ) Feminino 

 

4.2 Faixa Etária: 

(    ) Até 25 anos   (     ) de 26 a 30   (     ) de 31 a 35      (     ) de 36 a 40    (     ) de 41 a 45 (    ) mais de 45 anos     

 

4.3 Nível de Escolaridade: 

(      ) Fundamental         (      ) Completo         (      ) Incompleto 

(      ) Médio                 (      ) Completo         (      ) Incompleto 

(      ) Superior         (      ) Completo         (      ) Incompleto 

(      )Pós-Graduação      (      ) Completo        (      ) Incompleto 

 

Obrigado pela colaboração! 
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ANEXO II – Questionário aos Egressos 

Pesquisa, de cunho acadêmico, que tem por objetivo verificar o grau em que as COMPETÊNCIAS 

GERENCIAIS são desenvolvidas no curso de ADMINISTRAÇÃO da FACISA.   

 
Este primeiro bloco do questionário tem como único objetivo caracterizar a empresa onde o administrador 

participante da pesquisa presta serviços.  

1. Em qual Setor está enquadrada sua empresa: 

(    ) Indústria/Agropecuária/Construção       (    ) Comércio      (    ) Indústria e Comércio     

(    ) Comércio e Serviços      (    ) Serviço 

 

Ramo de Atividades:_________________________________________________________ 

Município: _________________________________________________________________ 

 

2. Indique o numero de empregados observando o setor em que a empresa atua. (Porte)                                                                                

 

Indústria/Agropecuária/ 

Construção 

Comércio Serviços 

(   ) De 0 a 20 empregados -  Micro (   ) De 0 a 10 empregados – Micro (   ) De 0 a 10 empregados - Micro 

(   ) De 21 a 100 empregados – Peq. (   ) De 11 a 50 empregados – Peq. (   ) De 11 a 50 empregados – Peq. 

(   ) De 101 a 500 empregados - Média (   ) De 51 a 250 empregados - Média (   ) De 51 a 250 empregados - Média 

(   ) Mais de 500 empregados - Grande (   ) Mais de 250 empregados - Grande (   ) Mais de 250 empregados - Grande 

 

 

3. De 1 a 5, marque o grau em que cada uma das competências abaixo é desenvolvido durante o curso de 

Administração da FACISA. 

 

 

 

 

COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
NOTA 

1 2 3 4 5 

1.Saber identificar oportunidades 1 2 3 4 5 

2. Tomar decisões: identificar problemas e propor/implementar soluções 1 2 3 4 5 

3. Ter autocontrole em situações de tensão 1 2 3 4 5 

4. Possuir capacidade de trabalhar sob pressão (prazos e metas) 1 2 3 4 5 

5. Saber ouvir, processar e compreender o contexto da mensagem 1 2 3 4 5 

6. Saber dar retornos (feedback) 1 2 3 4 5 

7. Comunicar-se com clareza e coerência 1 2 3 4 5 

8. Usar adequadamente a língua portuguesa falada e escrita 1 2 3 4 5 

9. Saber trabalhar em equipe e motivá-las 1 2 3 4 5 

10. Ser facilitador da interação entre as pessoas 1 2 3 4 5 

11. Compartilhar Conhecimentos 1 2 3 4 5 

12. Incentivar a Criatividade da equipe 1 2 3 4 5 

13. Adaptar-se às exigências do mercado e às necessidades dos clientes 1 2 3 4 5 

14. Saber trabalhar orientado para a qualidade 1 2 3 4 5 

15. Ter Motivação, Dinamismo e Iniciativa 1 2 3 4 5 

16. Possuir Flexibilidade 1 2 3 4 5 

17. Ter Capacidade de Liderança: unir os esforços grupais, a fim de atingir 

objetivos da empresa 
1 2 3 4 5 

18. Possuir Capacidade de Negociação e Solução de Conflitos 1 2 3 4 5 

19. Saber Planejar e Organizar o trabalho 1 2 3 4 5 

20. Manter bom Relacionamento Interpessoal e Empatia 1 2 3 4 5 

21. Conhecer o negócio da empresa (serviços, produtos) 1 2 3 4 5 

22. Possuir Conhecimentos de Informática e Automação 1 2 3 4 5 

0            1           2           3           4            5 

- + 

Não é requerida                                                       É totalmente requerida 
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Identifique outra(s) competência(s) que considera indispensável (is) para o Administrador na atualidade.  

 

 

 

4. Este bloco do questionário tem como único objetivo traçar um perfil do conjunto de participantes da 

pesquisa. 

Por favor, marque com um (X) a alternativa mais adequada ao seu caso. Para que a pesquisa possa atingir seus 

objetivos, por favor, não deixe nenhuma questão sem resposta.  

 

NÃO PRECISA SE IDENTIFICAR.  

4.1 Gênero: 

(     )  Masculino       (     ) Feminino 

 

4.2 Faixa Etária: 

(      ) Até 25 anos                 (      ) de 26 a 30 anos              (      ) de 31 a 35 anos     

(      ) de 36 a 40 anos          (      ) de 41 a 45 anos              (      ) mais de 45 anos     

 

4.3 Ano de Conclusão do Curso de Administração na FACISA: ____________ 

4.4 Tempo de serviço na empresa: __________________________________  

 

 

 

 
Obrigado pela colaboração! 


